
- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ – 

                                                                                                 ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΩΣ 

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει, τη με ανοικτή δημοπρασία και με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.β του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την 

κατασκευή του Στρκού Έργου με αριθμό «2559» ΄΄ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1250 KVA ΣΤΟ 

401 ΓΣΝΑ΄΄ στην Αττική Π/Υ €269.884,70 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών: 

1. Κατηγορία ΟΙΚ :€     ---- 

2. Κατηγορία Η/Μ :€ 160.389,80 

3. ΓΕ+ΟE 18% :€  28.870,16 

4. Απρόβλεπτα :€  28.388,99 

5. Αναθεώρηση :€     ---- 

6. ΦΠΑ 24%      :€΄52.235,75 

 

Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως: σύνταξη μελέτης εφαρμογής 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, κ.λ.π., όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο 

“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ 

καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, (www.army.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει 

συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η 13/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12.00 της  13/09/2018. 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, 

εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 

ήτοι ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

και που είναι εγκατεστημένα σε :α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-

μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρεςπου 

έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσιασύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις τουσχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 

καθώς καιδ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

παρούσας παραγράφουκαι έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματαδιαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

SERAFEIM 
LOUKOVITIS
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 

επιστολής,που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, 

χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 4.352,98 (€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι 

(6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης 

δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την 

κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

         α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) κατασκευής δημόσιων έργων). 
 
 β. Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α΄ 25/86). 
 
 γ.Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις 
(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και 
ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 
 
Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ 
 
Επιβλέπουσα – Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών Έργων 
 
Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ, προς την 

οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που 
ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

 
Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΔΕ και δύναται να δοθεί 

προκαταβολή 15% της συμβατικής αξίας του έργου. 
 
Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. 
 
 

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Μάργαρης Γεώργιος 

         Ανχης(ΜΧ) 

 

  

 

          Πανούσης Γεώργιος 

                    Σχης(ΜΧ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’  

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΧΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ ΕΡΓΟΤ  

ΚΑΣΨ1 ΣΨΝ ΟΡΙΨΝ ΣΟΤ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΥΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΧΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
22ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ 

ΑΔΤ/ΔΜΧ 

731 ΔΕ 

 

  

ΕΡΓΟ: 

 
 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΥΕΔΡΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΦΗ  
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΦΤΟ 
1250 KVA ΣΟ 401 ΓΝΑ  
 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:3 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ  
ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 2017-2020 
ΑΕ037 ΚΩΔΙΚΟ:2017Ε3700002 
 
 

    

 

 

  

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Σ Η   Δ Ι Α Δ Ι Κ Α  Ι Α    

Μ Ε  Ψ  Σ Ο Τ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Τ   Τ  Σ Η Μ Α Σ Ο   

Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Ψ Ν  Δ Η Μ Ο  Ι Ψ Ν   Τ Μ Β Α  Ε Ψ Ν  

( Ε .  . Η . Δ Η .  . )  

Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Φ Ο Τ  Κ Α Σ Α  Κ Ε Τ Η   

Ε Ρ Γ Ο Τ   

  

 
4 Η Δνςη Μηχανικού τησ ΑΔΤ (ΑΔΤ/ΔΜΧ) δια τησ 731 Δνςησ τρατιωτικών Ζργων 

 
ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ςς ςς εε ιι  

 
 
 

 ανοικτό διαδικαςύα  για την επιλογό αναδόχου  καταςκευόσ του ϋργου: 
 

«ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΧΤΟ 1250 KVA  
ΣΟ 401 ΓΝΑ»  

 
Εκτιμώμενησ αξύασ  217.648,95  Ευρώ 

(πλϋον Υ.Π.Α. 24% ), 
 
 

που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα με:  
α) τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
Ωρθρο 1:  Κύριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ  
 

1.1 Αναθϋτουςα αρχό:    ΑΔΤ/ΔΜΦ  
Οδόσ  : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4  
Σαχ.Κωδ. : 15773 
Σηλ. : 210 7496286 
Telefax : 2107484870 
E-mail : 731-dse@army.gr  
Πληροφορύεσ:  : (Μθχ/γοσ Μθχ/κόσ Σολιόπουλοσ Γεϊργιοσ τθσ 731 ΔΕ  

 τθλ. 2107496286, 2107496136) 
1.2 Εργοδότησ ό Κύριοσ του Έργου: Ελλθνικό Δθμόςιο/Τπουργείο Εκνικισ Άμυνασ/ΓΕ  
1.3 Υορϋασ καταςκευόσ του ϋργου: ΑΔΤ/ΔΜΧ 
1.4 Προώςταμϋνη Αρχό : ΑΔΤ/ΔΜΧ 
1.5 Διευθύνουςα ό Επιβλϋπουςα Τπηρεςύα : 731 Δνςθ τρατιωτικϊν Ζργων (731 ΔΕ) 
1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : ΑΔΤ/ΣΕ – ΓΕ/ΣΕ  

 

 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό 
εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό 
ςτον ανϊδοχο. 
Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ 
καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ  ςύναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα,  ςτουσ 
προςφϋροντεσ5 ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα 
κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα 
δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 
 

Ωρθρο 2:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
  

2.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, εύναι τα ακόλουθα : 
α) η προκόρυξη ςύμβαςησ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ6, 
β) η παρούςα διακόρυξη, 
γ) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ)  
δ) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του 
υποςυςτόματοσ, 
ε) ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ,  
ςτ) το τιμολόγιο δημοπρϊτηςησ,  
ζ) η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, 
η) η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων  
θ) το τεύχοσ ςυμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
ι) το υπόδειγμα ….7 
ια) το τεύχοσ τεχνικόσ περιγραφόσ, 
ιβ) η τεχνικό μελϋτη, 
ιγ) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την 
αναθϋτουςα αρχό  επύ όλων των ανωτϋρω 
ιδ) ............................8 

 

2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 
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ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ www.army.gr  . 

 

.................................................................................  9  10 

 

2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την   04/09/201811  η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε 

όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ 07/09/201812 

 

 
Ωρθρο 3: Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 
3.1. Οι προςφορϋσ  υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και 
ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του 
υποςυςτόματοσ. 
 
Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 
διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ 
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ 
Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων 
που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 
ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με  χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού 
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται 
ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από 
εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ 
προςφορϊσ,  προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του  κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ,  καθώσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 
 
3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 
 
(α) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ». 
 
(β) ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  «Οικονομικό Προςφορϊ». 
 
3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την 
ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη 
μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό 
διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ 
ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.   
 
3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ  ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων 
ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο 
προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να 
τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ 
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χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να 
περιλαμβϊνει αυτϊ. 
 
3.5  Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του 
υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω: 
 
α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ και υποβϊλλονται 
από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και 
εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα 
με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 
β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε 
ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ 13. 
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. 
εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οπούεσ φϋρουν προηγμϋνη ψηφιακό υπογραφό. 
 
γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη 
ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο 
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ 
προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). 
 
δ) Οι προςφϋροντεσ δύνανται να προβαύνουν, μϋςω των λειτουργιών του υποςυςτόματοσ, ςε 
εκτύπωςη ελϋγχου ομαλότητασ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ ανϊ ομϊδα εργαςιών, ςτην 
περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 2α του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016. 
 
ε) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό 
αρχεύου Portable Document Format (PDF)). Σα αρχεύα αυτϊ υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ 
με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη 
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  
Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ (υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό 
υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ 
επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 
(Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ και Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβούν 
επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται  ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται 
και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του 
χρόςτη των προςφερόντων, προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ 
διόρθωςησ. 
 
ςτ) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό 
τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ 
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ  παρούςασ διακόρυξησ.14 
 
ζ)  Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα αποςτϋλλεται 
ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 
 
3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 
Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα 
αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη 
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων 
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πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α., μϋςω 
τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα 
του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα 
πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται 
να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ  των προςφορών. 
 
 
Ωρθρο 4: Διαδικαςύα  ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών/ 

Κατακύρωςη/  ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ/Προςωρινό δικαςτικό 
προςταςύα 

 
4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/ Ϊγκριςη πρακτικού  
 
α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ 

παρούςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτουσ 

προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.  

 

β) τη ςυνϋχεια, τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτο 

ϊρθρο 18 τησ παρούςασ,  προβαύνουν ςε ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του υποφακϋλου 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου “Οικονομικό Προςφορϊ”.  

 

γ) τον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνα  Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού», αναρτϊται από την Επιτροπό 

Διαγωνιςμού ο ςχετικόσ κατϊλογοσ μειοδοςύασ,  προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη οι προςφϋροντεσ. 

 

δ) Ακολούθωσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει, κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ,ςε ϋλεγχο τησ ολόγραφησ 

και αριθμητικόσ αναγραφόσ των επιμϋρουσ ποςοςτών ϋκπτωςησ και τησ ομαλόσ μεταξύ τουσ ςχϋςησ, 

βϊςει τησ παραγωγόσ ςχετικού ψηφιακού αρχεύου, μϋςα από το υποςύςτημα.  

Για την εφαρμογό του ελϋγχου ομαλότητασ, χρηςιμοποιεύται από την Επιτροπό Διαγωνιςμού η μϋςη 

ϋκπτωςη προςφορϊσ (Εμ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλεσ οι οικονομικϋσ προςφορϋσ, μετϊ τισ τυχόν αναγκαύεσ διορθώςεισ, καταχωρύζονται, κατϊ τη 

ςειρϊ μειοδοςύασ, ςτο πρακτικό τησ επιτροπόσ, το οπούο και υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ. 

 

ςτ) τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμού, την ύδια ημϋρα, ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ 
του ϊρθρου 24.2 τησ παρούςασ κατϊ τη ςειρϊ τησ μειοδοςύασ, αρχύζοντασ από τον πρώτο μειοδότη. Αν 
η ολοκλόρωςη του ελϋγχου αυτού δεν εύναι δυνατό την ύδια μϋρα, λόγω του μεγϊλου αριθμού των 
προςφορών και του ελϋγχου των εγγυητικών επιςτολών,  η διαδικαςύα ςυνεχύζεται τισ επόμενεσ 
εργϊςιμεσ ημϋρεσ. 
 
ζ) Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ  του πρακτικού τησ, επικοινωνεύ με 
τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ 
αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό, υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο ειςαγγελϋα και 
κινεύται διαδικαςύα πειθαρχικόσ δύωξησ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 82 και επόμενα του ν. 
3669/2008. 
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικαςύα καταχωρεύται ςτο πρακτικό τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού ό ςε 
παρϊρτημϊ του, που υπογρϊφεται από τον Πρόεδρο και τα μϋλη τησ. 
Η Επιτροπό Διαγωνιςμού ολοκληρώνει τη ςύνταξη του ςχετικού πρακτικού με το αποτϋλεςμα τησ 
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διαδικαςύασ, με το οπούο ειςηγεύται την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ ςτον μειοδότη (ό τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ), και υποβϊλλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ “εςωτερικό”, 
μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη . 15 
 
θ) τη ςυνϋχεια, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη ϋγκριςησ του πρακτικού ςε όλουσ τουσ 
προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα ςτοιχεύα των λοιπών ςυμμετεχόντων. Κατϊ 
τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4.3 τησ παρούςησ. 
 
ι) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων 
που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και 
παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα 
τουσ γνωςτοποιηθεύ  μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 
 
 
 
4.2  Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ Κατακύρωςη/ 

Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ  
 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ 
ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», 
τον προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ10 ημερών 16 τα προβλεπόμενα ςτισ κεύμενεσ 
διατϊξεισ δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ17. 
 
β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα 
ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό. 
 
 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ  ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, 
παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα υποβϊλει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) 
ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ειδοπούηςησ ςε αυτόν μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 
“Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω 
προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον 
ημϋρεσ. 
 
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται 
υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε 
ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό, 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ 
Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 
 
δ) Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι: 
I) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), εύναι ψευδό 
ό ανακριβό ό 
ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό 
αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 
ii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ, 18 
 
απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 
επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ 
ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
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ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο 
προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την 
προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ 
παρούςασ. 
 
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 
από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η 
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται. 
 
 Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα, ςτη ςυνϋχεια,  το κοινοποιεύ, μϋςω τησ «λειτουργικότητασ τησ 
«Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό για τη λόψη απόφαςησ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ 
απόφαςησ κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από 
τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 
«Επικοινωνύασ», και επιπλϋον αναρτϊ τα Δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο 
«υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού». 
 
ε) Μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, εφόςον 
απαιτεύται, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36  του ν. 4129/201319, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει 
επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-23.10 τησ παρούςασ, μετϊ από ςχετικό 
πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του 
υποςυςτόματοσ, προκειμϋνου να  διαπιςτωθεύ ότι δεν ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ 
του ϊρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτόρια  επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι δεν 
ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ύδιου ϊρθρου. 
 
Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ κοινοποιεύτα η απόφαςη 
κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο20. Με την ύδια απόφαςη  καλεύται ο ανϊδοχοσ όπωσ  
προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού,  θϋτοντϊσ του η 
αναθϋτουςα αρχό προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την 
κοινοπούηςη ειδικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του 
υποςυςτόματοσ, προςκομύζοντασ, και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν 
λόγω κοινοπούηςη επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με 
οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν.4412/2016.        
 
Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται 
ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 
ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη 
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ. Αν κανϋνασ από τουσ 
προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ςύναψησ τησ 
ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη  β τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 106 του ν. 
4412/2016. 
 
 

4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ/ Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και 
ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ 
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αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, 
δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό 
παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 
που δικαιολογούν το αύτημϊ του21.  

ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 

 (α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 
χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ22. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται 
ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» 
του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη 
«Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του 
ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  
 

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον 
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ 
του ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα 
αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη 
ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ 
από ϊςκηςη προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
 
Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ 
διαδικαςύασ, , εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:   
α. Κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 
1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  
β. Ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην 
Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 
του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017   
 
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη 
παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την 
προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών 
από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ23. 

Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 
βοηθημϊτων  τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ 
ΑΕΠΠ και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου24. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων 
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ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό 
προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ 
λογύζονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την 
ανωτϋρω απόφαςη πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό 
ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ 
αύτηςησ ακύρωςησ. 
 
Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ 
ακύρωςησ. 
 
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από 
την ϋκδοςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ςυζητεύται το αργότερο εντόσ 
τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ αναςτολόσ κατατύθεται το 
προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό 
ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 
 
 
 
Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ – ειρϊ ιςχύοσ 
 
χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 105 και 
135 του ν. 4412/2016. 
Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα 
παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ 
καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω.  
  

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ. 
4. Σο Σιμολόγιο Δημοπρϊτηςησ  
5. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
6. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα  
 Παραρτόματα τουσ,  
7. Η Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.).  
8. Ο Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ. 
9. Οι εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ του ϋργου.  
10.  Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  
 

 
 
Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 
6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και 

προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των 
τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςςότερεσ γλώςςεσ, 
επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.  

6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 
ελληνικό γλώςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 
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5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα 
μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο 
αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ ϋγγραφο25. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ 
αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και 
ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του 
ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με 
το ϊρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από 
μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

6.5. Η  επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 
Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 
 
7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, 

εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν: 
- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 
- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 
2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 
για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, 
ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2007 -
2013» 26 
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 
εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 
- του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 
- του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 
οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,27 
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…», 
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του ϊρθρου 
176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ δημοςύων 
ϋργων» (ΚΔΕ), 
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 
- του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )28 
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 

ΑΔΑ: 6ΓΘ86-4ΑΙ
18PROC003580940 2018-08-20



13 

ςτοιχεύα”, 
- τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β) «Ρυθμύςεισ τεχνικών 
ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 
τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών ςχετικϊ με χρόςη των επιμϋρουσ 
εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 
- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων 
λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων 
(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 
- τησ με αρ. 56902/215/19-5-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 
διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)», 
 

7.2 Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     
καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ 
τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του 
αναδόχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών 
του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  
‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το 
Ν.3414/2005’’, 29, καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν 
εξωχώριεσ εταιρύεσ”.  

 
7.3 Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 

 
 

7.4 Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ30, καθώσ και 
λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη 
τησ παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και 
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ.  
 

7.5 Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων 
όδη προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να 
προςτύθενται και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την 
ιςχύουςα κϊθε φορϊ νομοθεςύα. 

 
 

Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 
 
8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδύςεων 2017-2020 

(ΑΕ 037)  31 
 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ32 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, 

περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ 
Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ 
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθώσ και τησ κρϊτηςησ 6%0, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 
απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    
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8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ 
κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

  
8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο 

ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 
 
Ωρθρο 9:  υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθϋτουςα αρχό33 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ 
οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ  λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ να 
ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η οπούα δεν 
μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ 
ςχετικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  102 και 103  
του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 
Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, 
χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό34, δεν λαμβϊνεται υπόψη. 
 
 
Ωρθρο 10:  Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ - Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 
 
Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη με αρ.πρωτ.  95883/ 07.09.2017, για την ανϊληψη 
υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2017 και με αρ.  2017Ε3700002 
καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. ( ςυμπληρώνεται και ο αριθμόσ 
τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η δαπϊνη εκτεύνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).35 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Ωρθρο 11:  Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του 

ϋργου 
 
Σύτλοσ του ϋργου 
 
 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι:  
 «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΧΤΟ 1250 KVA  

ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ». 
 
  
11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ) 
 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε36  269.884,70 Ευρώ και 
αναλύεται ςε: 
Δαπϊνη Εργαςιών 160.389,80 Ευρϊ (Οικ.:0,00 €,Θ/Μ:160.389,80 €) 
Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18%: 28.870,16 Ευρϊ  
Απρόβλεπτα37 (ποςοςτού 15%. επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
28.388,99, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016.  
 
.............................................................38 
 
το ανωτϋρω ποςό προβλϋπεται αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού............ ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016 ....... 
(εφόςον προβλϋπεται). 
 
Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (24%) : 52.235,75 € 
 
 

11.2. Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου  
 
 Αθήνα – 401 ΓΝΑ  
 
11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 

  
 Σο ζργο αφορά ςτθν προμικεια, μεταφορά, εγκατάςταςθ, ςφνδεςθ ςτο δίκτυο του 401 ΓΝΑ  
         και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία ενόσ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΘΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΤ ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 
         ΗΕΤΓΟΤ (Θ/Η), ςυνεχοφσ λειτουργίασ με ιςχφ 1250 KVA (Prime Power), υπό διακυμαινόμενα  
         φορτία, προκειμζνου να υποςτθρίξει τθ λειτουργία του Νοςοκομείου (Ν. Πτζρυγα). 

 

                    Κατά  τθν καταςκευι του ζργου κα εκτελεςτοφν όλεσ οι απαιτοφμενεσ οικοδομικζσ και Θ/Μ 
εργαςίεσ, όπωσ κακορίηονται ςτθν Σεχνικι  Περιγραφι τθσ  μελζτθσ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ  τθσ παροφςασ.   
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Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων  δεν πρϋπει 
να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 
4 του ϊρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των 
ϊρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρϋπεται η χρόςη των «επύ ϋλαςςον» δαπανών με τουσ ακόλουθουσ όρουσ και περιοριςμούσ: 

 Δεν τροποποιεύται το «βαςικό ςχϋδιο» τησ προκόρυξησ, ούτε οι προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ 
περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, ούτε καταργεύται ομϊδα εργαςιών τησ αρχικόσ ςύμβαςησ.  

 Δεν θύγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του ϋργου.  

 Δεν χρηςιμοποιεύται για την πληρωμό νϋων εργαςιών που δεν υπόρχαν ςτην αρχικό ςύμβαςη.  

 Δεν υπερβαύνει η δαπϊνη αυτό, κατϊ τον τελικό εγκεκριμϋνο Ανακεφαλαιωτικό Πύνακα Εργαςιών 
του ϋργου, ποςοςτό εύκοςι τοισ εκατό (20%) τησ ςυμβατικόσ δαπϊνησ ομϊδασ εργαςιών του 
ϋργου ούτε, αθροιςτικϊ, ποςοςτό δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ δαπϊνησ τησ αρχικόσ αξύασ 
ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεώρηςη τιμών και απρόβλεπτεσ δαπϊνεσ. την αθροιςτικό αυτό 
ανακεφαλαύωςη λαμβϊνονται υπόψη μόνο οι μεταφορϋσ δαπϊνησ από μύα ομϊδα εργαςιών ςε 
ϊλλη. 
Σα ποςϊ που εξοικονομούνται, εφόςον υπερβαύνουν τα ανωτϋρω όρια (20% ό και 10%), 
μειώνουν ιςόποςα τη δαπϊνη τησ αξύασ ςύμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α., αναθεωρόςεισ και απρόβλεπτεσ 
δαπϊνεσ. Για τη χρόςη των «επύ ϋλαςςον δαπανών» απαιτεύται ςε κϊθε περύπτωςη η ςύμφωνη 
γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου, ύςτερα από ειςόγηςη του φορϋα υλοπούηςησ. 
Ο προώπολογιςμόσ των ϋργων ςτα οπούα εφαρμόζεται η παρϊγραφοσ αυτό αναλύεται ςε 
Οομϊδεσ εργαςιών, οι οπούεσ ςυντύθενται από εργαςύεσ που υπϊγονται ςε ενιαύα υποςύνολα του 
τεχνικού αντικειμϋνου των ϋργων, ϋχουν παρόμοιο τρόπο καταςκευόσ και επιδϋχονται το ύδιο 
ποςοςτό ϋκπτωςησ ςτισ τιμϋσ μονϊδασ τουσ. Με απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και 
Μεταφορών, η οπούα μετϊ την ϋκδοςό τησ θα ϋχει εφαρμογό ςε όλα τα ωσ ϊνω ϋργα, 
προςδιορύζονται οι ομϊδεσ εργαςιών ανϊ κατηγορύα ϋργων. 

 
Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 
 
Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε 70  εργάςιμεσ και μη μζρεσ από την 
ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ39.  
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 
 
 
Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 
 
13.1 Η επιλογό του Αναδόχου, θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.  
  
13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ  ςύμφωνα 

με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(β) του ν. 4412/2016 .  
 
13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. 40 
  
13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών.41 
 
13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. 
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Ωρθρο 14: Κριτόριο Ανϊθεςησ 
 
Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). 
 
 
Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ  
 
15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72  του ν. 
4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 4.352,98 
ευρώ. 42 

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει 
και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων 
που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

 
15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα :  
 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,  
 β) τον εκδότη,  
 γ) τον κύριο του ϋργου ό το φορϋα καταςκευόσ του ϋργου  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ / 

ΤΠΕΘΑ / ΓΕ ή ΑΔΤ / ΔΜΧ  προσ τον οπούο απευθύνονται,  
 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,  
 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,  
 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ 

του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα 
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  

 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι 
ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,  

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου ) και την  καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών,  

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  
 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ 

εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται.  
(το ςημεύο αυτό γύνεται παραπομπό ςτα ςχετικϊ υποδεύγματα, εφόςον υπϊρχουν).  

 
15.3 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη 

λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ  του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 
επτά (7) μινεσ, ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη 
λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη 
τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 

 
15.4 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του 

Σεχνικού υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια 
ιςχύοσ αυτόσ και ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ.  
Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 
ποςού τησ εγγυόςεωσ. 
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15.5  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ  
 καλόσ εκτϋλεςησ. 
 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016  43. 
 
Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)44 
 
16.1 Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο βάςθ του άρκρου 150 του Ν. 

4412/1645 ςτο φψοσ του 15% τθσ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου. 
 
16.2 Δεν προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη. 

 
 
Ωρθρο 17:  Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου  
 
17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ 

τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, 

όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 ν. 4412/2016, η οπούα 

ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν 

την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επ ύ 

του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 

εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη 

του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ 

του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 

ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 

ςύμβαςησ .  

 

17.2 Εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ  

Δεν προβλζπεται46 

 

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 
 
17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ενωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα 
κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, 
επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου 
Παρακαταθηκών και Δανεύων, με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. 47  

 Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο 
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Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα. 

 
 

17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/ αναδόχου από 

ϋναν ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου,  ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   

Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ 
γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνικό 
γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ. 
 
Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ 
επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ48.  
 

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα  λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών-
αποςφρϊγιςησ 

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών49 ορύζεται η 
13/09/2018, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10.00 π.μ.  

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ  των προςφορών ορύζεται 
13/09/2018, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 12.00.50 

 

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την 

οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη και η 

καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με απόφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται  ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω τησ 

λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα”,  πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα,  

και αναρτϊται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και 

ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα δεν καταςτεύ δυνατό η 

αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορϋσ, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, 

εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων.  

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη του 

ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα ϋξι (6) μηνών51, από την ημερομηνύα λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ 
προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγύηςησ 
ςυμμετοχόσ. 
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Ωρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 
 
1. Η προκόρυξη ςύμβαςησ 52 και η παρούςα Διακόρυξη δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ     …). 

2. Η Διακόρυξη αναρτϊται και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.army.gr),  
ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ . 

3. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτον Ελληνικό Σύπο53, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτϊται ςτο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ 

δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον πρώτο 

λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου.  Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνιςμών 

για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του νόμου 

δημοςιεύςεων βαρύνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του ϋργου. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 
δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα 
κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ. 
 
Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ  
  
21. 1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών 54 που 
δραςτηριοποιούνται ςτην Α2  για ζργα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  55και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με 
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων. 
 
21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.56, 
 
21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι 
τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ 
κοινοπραξύα). 
 
 

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. την 
περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει 
να ικανοποιεύται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.  

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον 
ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από 
τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω 
περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του  αμετϊκλητη57 καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ 
C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 
ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό 
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ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 
ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 
13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 
αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 
χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων 
τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 
101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε  
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 
οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ  
τουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου  αφορϊ  τον 
Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού 

υμβουλύου58. 

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την 
εθνικό νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο 
προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ 
του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την 
επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 
φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, 
των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 
καταβολό τουσ. 

22.Α.2α  Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν 
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επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:  
αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με 
την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ 
υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό 
ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ 
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη 
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.  
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ59. 

 

22.A.3  α) Κατ’εξαύρεςη, για τουσ πιο κϊτω επιτακτικούσ λόγουσ δημόςιου ςυμφϋροντοσ ............ 60( 
όπωσ δημόςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, οι οπούοι ςυμπληρώνονται από την 
αναθϋτουςα αρχό ) δεν εφαρμόζονται οι παρϊγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ των 
φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων 
ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον 
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε 
τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 
ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ 
παρούςασ, δεν εφαρμόζεται 61η παρϊγραφοσ 22.Α.2.  

 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ 
ςύμβαςησ προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:62 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει 
υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 
δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει 
ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην 
παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω 
φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα 
μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 
ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών 
φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την 
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα 
την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  
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(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ,  

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ 
αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 
αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ 
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν 
τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 
αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του. 

 

22.Α.5.  Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 
οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού) 63 

 

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη 
διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων 
ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των 
προηγούμενων παραγρϊφων.  

 

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ 
τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 
καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου  22.Α.4 ςτα τρύα 
(3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.64 

 

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.465  μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει 
ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται 
από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ 
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού 
αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό 
φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 
απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται 
ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

 

22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 
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του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ . 

 

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ) 66 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 
οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα 
απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ό ςτα 
Νομαρχιακϊ Μητρώα ςτην κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ67. Οι προςφϋροντεσ 
που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι 
εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια68  

(α)  Θ οικοδομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια που ορίηεται ςτο άρκρο 100 του ν. 3669/2008, ανά 

κατθγορία και τάξθ Μ.Ε.Ε. Π, ιτοι ςτθν  Α2  για ζργα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  (τραπεηικζσ κατακζςεισ, 

ίδια κεφάλαια, πάγια ςτοιχεία, δείκτεσ βιωςιμότθτασ κλπ). 

β)    Επιςθμαίνεται θ υποχρζωςθ εφαρμογισ του άρκρου 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008 *ανεκτζλεςτο+ για τισ 

εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΕΕΠ. 

 

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα69  

Θ τεχνικι ικανότθτα που ορίηεται ςτο άρκρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατθγορία και τάξθ Μ.Ε.Ε. Π, ιτοι 

ςτθν Α2  για ζργα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  (τεχνικό προςωπικό με αναφορά ςτουσ τίτλουσ ςπουδϊν ςτο 

αντίςτοιχο γνωςτικό αντικείμενο, ςχετικι εμπειρία τελευταίασ τριετίασ ακροιςτικά, καταςτάςεισ 

προςωπικοφ, τεχνικόσ εξοπλιςμόσ  κλπ). 

 

22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ70 

Δεν απαιτοφνται ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

 
22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ 
με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ 
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οι φορεύσ, 
ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη. Όςον 
αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που 
ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 
4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται 
ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για 
τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 
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Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι 
φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι71  για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό 
ικανότητα).  

Η εκτϋλεςη των ......72 γύνεται υποχρεωτικϊ από τον προςφϋροντα ό, αν η προςφορϊ υποβϊλλεται από 
ϋνωςη οικονομικών φορϋων, από ϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην ϋνωςη αυτό. 

 

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ73 
 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη 
υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ προκαταρκτικό απόδειξη προσ 
αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι 
ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 
α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 
β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 
παρούςασ. 
 
ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 
προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 
απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
 
Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου 
του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο 
ϊρθρο 22.Α.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 
ελϋγχου ςε αυτόν 74. 
 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του 
κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ75. 
 
την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ) την πρόθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ 
και το  ΣΕΤΔ του υπεργολϊβου. 

 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό 
περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ  κϊθε φορϋα ςτισ 
ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται. 
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23. 2 . Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 
 
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 
και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των 
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α εωσ δ) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα 
με το ϊρθρο 4.2 (ε) τησ παρούςασ 
 
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων 
ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ 
παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 
 
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου 
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν 
λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2α και 476  του ϊρθρου 22 Α.  

 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ 
ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό 
φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η 
δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
 
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 
 
23.3 Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   
 

Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό, 
υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ 
παρούςασ77: 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α ο προςωρινόσ 
ανϊδοχοσ υποβϊλλει  αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:  

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, 
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω 
οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη 
προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων  τεςςϊρων 
εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό 
του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του 
οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην 
καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)78 ςύμφωνα με την 
ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα.  

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι  

- φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) 
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για τον οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που 
εύναι ςε εξϋλιξη79. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη80 περύ του ότι δεν 
ϋχουν υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα 
υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ. 

- αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα81. Η 
αςφαλιςτικό ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού 
φορϋα α) ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) 
για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν 
υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ 
υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το 
προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, 
ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, 
αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ  των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ 
εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν 
τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για το 
οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν 
τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ. 

 

(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού 
και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ 
επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  

 
(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 2282: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια 
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που 
εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, , 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ 
εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο 
Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό 
εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, 
ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Ειδικϊ η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού 
φορϋα, για τουσ εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ 
ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων83.  
 
(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου 
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α., 
το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη 
ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 
εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ.  

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται 
ότι δεν εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν 
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ 
παρούςασ. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, 
η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται.  
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(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2284, υποβϊλλεται υπεύθυνη 
δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού85.  

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2286, για τισ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα 
πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 

 

(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 2287 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22  
υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα:  

Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ 
που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου 
υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τουσ].  

- Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ 
εύναι ονομαςτικϋσ 

- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ 
εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ.  

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό 
κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ 
τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για την 
υποβολό του πιςτοποιητικού από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, 
καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παρούςασ. 

β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ 
μετοχϋσ, προςκομύζουν :  

αα) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι 
μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ.  

ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα 
αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ 
ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ.  

γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού 
προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την 
υποβολό τησ προςφορϊσ.      

γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα 
τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν :  

αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον 
υπϊρχει ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών.  

γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%), 
ςύμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα.  

δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι 
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μϋτοχοι αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Η αναθϋτουςα αρχό δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω 
αιτιολογύασ. Δύναται ωςτόςο να αποδεύξει τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων και 
μόνο ςτην περύπτωςη αυτό η εταιρεύα αποκλεύεται από την παρούςα διαδικαςύα. 

Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ απόφαςησ 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ για την 
τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» . 

Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 
του ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 
 
(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι 
προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ88 
ςτην/ςτισ κατηγορύα/εσ  Α2 και άνω τάξη για ζργα κατθγορίασ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
 
(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 
(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν 
εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την 
Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό 
αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο 
μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 
κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 
επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη 
δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 
 

 
23.5. Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 
 
Η οικονομικό και χρηματοοικονομικη επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ: 
 
 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών 

που περιϋχει  
 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαύωςη 

εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται 
ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του 
Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 89 
 

 
 
ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 
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απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 
των λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα 
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016 , ανϊλογα με την τιθϋμενη 
ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη. 
 
Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων 
ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων: 

 με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό 
 με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από 

πύνακα όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονομϋνοσ ανϊδοχοσ ϋιτε ςτο 
πλαύςιο κοινοπραξύασ ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο 
ανϊ ϋργο και το ςυνολικό ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν 
διαθϋτουν ενημϋροτητα πτυχύου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ  

 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ 
πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ, εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, 
κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
 
23.6. Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ  
 
Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ.  

   
 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο των πληροφοριών 

που περιϋχει  
 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη 

βεβαύωςη εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα 
που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα 
κριτόρια επιλογόσ) του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 90 ανϊλογα με την τιθϋμενη 
ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη. 
 
 

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 
απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που 
προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που  εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα 
ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό 
εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο 
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οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 
του παρόντοσ ϊρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 
διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 
δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα  που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 
23.7. Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε91 
................................................................................................................................................ 
 
 
23.8. χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 
 
ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ 
Προςωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ 
του νομύμου εκπροςώπου. 
 
Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 
2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι 
μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου 
καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει) 
3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου, 
4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται 
και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου 
αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ 
ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του 
διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο,  
5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 
καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3) 
μόνεσ πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. 
 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντύγραφο του καταςτατικού, με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο 
επικυρωμϋνου, από δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει. 
2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του 
καταςτατικού. 
ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ 
εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την 
οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό. 
 

23.9. Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
 
(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτουν 
πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται  με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 
πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ. 
τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των 
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν 
λόγω κατϊλογο. 
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Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ 
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό. 
Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από 
την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ 
τουσ.  
 
(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον υποβϊλλουν 
«Ενημερότητα Πτυχύου» εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των 
δικαιολογητικών 92: 
- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα 
πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχύου.  
- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ. 93 
- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ 
υπό την προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτώςεισ) από 
την Ενημερότητα Πτυχύου. 
- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθ ρου 
22. Α.4. (θ).94 
- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου 
23.3. (ςτ). 
- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  
   
ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει,  προςκομύζεται το ςχετικό 
δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη 
του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων 
προςκομύζει επιπλϋον τησ Ενημερότητασ Πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη 
αυτϊ.  
 
23.10. Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων 
(δϊνειασ εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ 
  
την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, 
η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την υποβολό  
ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.  
 
 
Ωρθρο 24 :  Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 
 
24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ 
υποφακϋλουσ: 
(α)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  
 (β)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ»  
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, 
να περιϋχει95 τα ακόλουθα: 
 - α) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ )  
 
-  β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ.  
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24.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει  το ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο 
αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ 
φόρμεσ.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Ωρθρο 25:  Τπεργολαβύα 
 

25.1. Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ που 
προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που 
προτεύνει. 
 
25.2. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν 
αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 
 
25.3. .................................................................... 96 
 
25.4 Η αναθϋτουςα αρχό: 
α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για 
τουσ υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που 
αναλαμβϊνουν ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ). 
β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από 
την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα 
αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με το ϊρθρο 165 του ν. 
4412/2016. 
 
  
Ωρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ  
 
26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ.   

Υ.916.680/54/813234/.2880/10 Αυγ 18/ΓΕ/Γ2(ΔΤΠΠΕ)/2ο Γρ. 
 
26.2  Ο Κύριοσ του Έργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλ ο. Ο 
Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού 
υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν.  
 
26.3...........................................................................................97 
 
  

Αθόνα, 16 Αυγ 2018 
(Σόποσ – Ημερομηνύα) 

 
 

       ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Μϊργαρησ Γεώργιοσ 

         Ανχησ(ΜΦ) 

 

  

 

          Πανούςησ Γεώργιοσ 

                    χησ(ΜΦ) 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την Υ917.1/96/168838/.10076/16 Αυγ 18/ΑΔΤ/ΔΜΦ/Σμ. Ε   
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1    Για την ϋννοια των “κϊτω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων , πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ.  29  του ν.   

4412/2016.  
2 υμπληρώνονται τα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτοντεσ φορεύσ 

δύνανται να χρηςιμοποιούν το παρόν τεύχοσ διακόρυξησ για τισ ςυμβϊςεισ που αναθϋτουν 
ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου ΙΙ του ν. 4412/2016. 

3 Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου ϋργου 
ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε 
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αναγρϊφεται 
και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από 
πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο. 

4 υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
5     Mϋςω τησ λειτουργικότητασ ''Επικοινωνύα'' του υποςυςτόματοσ 
6  Πρβ. ϊρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκόρυξη ςύμβαςησ περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τισ 

πληροφορύεσ που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Γ΄ του Παραρτόματοσ V του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016. Επιςημαύνεται ότι, μϋχρι την ϋκδοςη τυποποιημϋνου εντύπου προκόρυξησ ςύμβαςησ 
για ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ, μπορούν να χρηςιμοποιούν το αντύςτοιχο 
τυποποιημϋνο ϋντυπο “Προκόρυξη ύμβαςησ”, αντλώντασ το από τη διαδρομό  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντϊσ το 
αναλόγωσ. 

7 Η περύπτωςη ι) ςυμπληρώνεται και περιλαμβϊνεται ςτη Διακόρυξη, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό 
προβλϋπει υποδεύγματα εγγρϊφων προσ υποβολό από τουσ οικονομικούσ φορεύσ, π.χ εγγυητικών 
επιςτολών. 

8 υμπληρώνονται τυχόν ϊλλα ϋγγραφα ςύμβαςησ ό τεύχη που η αναθϋτουςα αρχό κρύνει αναγκαύα 
με ςκοπό να περιγρϊψει ό να προςδιορύςει ςτοιχεύα τησ ςύμβαςησ ό τησ διαδικαςύασ ςύναψησ. 

9 Όταν εύναι αδύνατο να παραςχεθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη 
ςε οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ μπορεύ να περιληφθεύ ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ 
πρόβλεψη ότι τα ςχετικϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα διατεθούν με μϋςα ϊλλα πλην των 
ηλεκτρονικών (όπωσ το ταχυδρομεύο ό ϊλλο κατϊλληλο μϋςο ό ςυνδυαςμόσ ταχυδρομικών ό 
ϊλλων καταλλόλων μϋςων και ηλεκτρονικών μϋςων). την περύπτωςη αυτό  προτεύνεται η 
ακόλουθη διατύπωςη: «Σα ακόλουθα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ........................... διατύθενται από 
…………………………., οδόσ …………………, πληροφορύεσ …………………. τηλ.:……………..:….. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λϊβουν γνώςη των παρακϊτω εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ ……, 
ςτα γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ.» 

10 Όταν δεν μπορεύ να προςφερθεύ ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςε 
οριςμϋνα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, διότι η αναθϋτουςα αρχό προτύθεται να εφαρμόςει την παρ. 2 
του ϊρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφϋρονται, ςτο παρόν ϊρθρο τησ διακόρυξησ, τα μϋτρα 
προςταςύασ του εμπιςτευτικού χαρακτόρα των πληροφοριών, τα οπούα απαιτούνται, και τον 
τρόπο με τον οπούο εύναι δυνατό η πρόςβαςη ςτα ςχετικϊ ϋγγραφα.  Ενδεικτικϊ, λ.χ., η 
αναθϋτουςα αρχό θα μπορούςε να αναφϋρει ότι: “Ο οικονομικόσ φορϋασ αναλαμβϊνει την 
υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων 
των εκπροςώπων του ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 
ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, τα ανωτϋρω ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που προκύπτουν από 
αυτϊ. Οι οικονομικού φορεύσ διαςφαλύζουν την τόρηςη των απαιτόςεων αυτών από το προςωπικό 
τουσ, τουσ υπεργολϊβουσ τουσ και κϊθε ϊλλο τρύτο πρόςωπο που χρηςιμοποιούν κατϊ την 
ανϊθεςη ό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Για τον ςκοπό αυτό, κατϊ την παραλαβό των εγγρϊφων τησ 
ςύμβαςησ, υποβϊλλει υπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 με την οπούα δηλώνει τα ανωτϋρω”. 

11  υμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα ( “εγκαύρωσ, 
ότοι ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 

12  υμπληρώνεται η τϋταρτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ.ε 
περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβλ και 
ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. (3821 Β'). 

13  Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.  
14   ε περύπτωςη εφαρμογόσ τησ διαδικαςύασ του ϊρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 
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4412/2016 “Ελεύθερη ςυμπλόρωςη τιμολογύου”, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ περιλαμβϊνουν ςτην εν 
λόγω περύπτωςη  (ςτ) αναφορϊ για την υποβολό του ςχετικού τιμολογύου. 

15  Επιςημαύνεται ότι αν η αναθϋτουςα αρχό θεωρόςει ότι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα 
χαμηλϋσ, απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που 
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα 
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα 
ϊρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

16  Η εν λόγω προθεςμύα καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη 
των δϋκα (10) ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ 
υποβολόσ των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου. 

17 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

18 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών 
μϋςων ). 

19 Επιςημαύνεται ότι, για τισ ςυμβϊςεισ κϊτω των ορύων, ςτισ οπούεσ αφορϊ το παρόν τεύχοσ, τα 
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβϊλλονται επικαιροποιημϋνα από τον 
προςωρινό ανϊδοχο, ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μόνο ςτην 
περύπτωςη του προςυμβατικού ελϋγχου (πρβ. ϊρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιόθηκε από την περ. 26 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). ε διαφορετικό 
περύπτωςη, απαλεύφεται το πρώτο εδϊφιο του ϊρθρου 4.2 περ. ε).  

20 Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη υποβολόσ 
επικαιροποιημϋνων δικαιολογητικών, μετϊ τον ϋλεγχο αυτών κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' πρώτο εδϊφιο, 
και 2) ςτην περύπτωςη που δεν απαιτεύται η υποβολό αυτών, μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου 
των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ 
παρούςασ. 

21 Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.  
22

 Πρβλ. ϊρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
23

 Πρβλ. ϊρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
24

 Πρβλ. ϊρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016. 
25  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 

4497/2017 (Α 171).  
26 Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ 

Ένωςησ. 
27 Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων. 
28 Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το π.δ 

113/2010. 
29 Σύθεται μόνο όταν εκ του ςυμβατικού ποςού (1.000.000 ΕΤΡΩ χωρύσ ΥΠΑ), προκύπτει υποχρϋωςη 

ονομαςτικοποπύηςησ των μετοχών των Α.Ε. 
30 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ 

τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μϋροσ του 
εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ. 

31 Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα 
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με 
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό 
ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ ( Α ) ϋργων  ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό 
Σακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ  ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδύςεων,  βλ. και 
ϊρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

32 Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
33  Ή/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.). 
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34   Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη. 
35  ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για λογαριαςμό 
των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα τησ 
απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου 
φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που 
η δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.". Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται 
και ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει 
προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντοσ. "Πρβλ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων 
επενδύςεων”. 

36  ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται αναλόγωσ η 
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ (προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ) και το παρόν ϊρθρο (πρβ. ϊρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

37 Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, 
ανϊλογα με την προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του 
9% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 
4412/2016.  

38 Πρβλ. ϊρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
39 Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ,  αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η 

ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
40 Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ. 
41  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και ςτην 

περύπτωςη αυτό προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το 13.4. ( πρβλ ϊρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
42  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο πρώτο 
του ν. 4412/2016). 

43 Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε  με την περ. 4 του ϊρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171). 

44 Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ.  

45 Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό 
προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ 
προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την 
περύπτωςη που με την παρούςα ορύζεται  μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό 
λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη 
διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ 
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

46  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν από τουσ προςφϋροντεσ να παρϊςχουν «Εγγύηςη καλόσ 
λειτουργύασ» για την αποκατϊςταςη των ελαττωμϊτων που ανακύπτουν ό των ζημιών που 
προκαλούνται από δυςλειτουργύα των ϋργων κατϊ την περύοδο εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ, 
εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Σο ύψοσ τησ εγγύηςησ καλόσ λειτουργύασ 
ςυμπληρώνεται ςε ςυγκεκριμϋνο χρηματικό ποςό.  Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ λειτουργύασ 
περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και 
επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

47 Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων, 
για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό παρακαταθόκη) 
ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που  διϋπει αυτό και ειδικότερα βϊςει του ϊρθρου 
4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και αποδόςεωσ 
παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). Πρβλ. Σο με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 
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48 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ 

ςυμμετοχόσ. 
49  Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 του ν. 

4412/2016 . 
50 Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των 

προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η 
πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ 
παρούςασ. 

51 Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ διαδικαςύασ. 
Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

52  Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ. 
53 ύμφωνα με τισ περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377 καθώσ και τισ παρ. 11 και 12 

ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ ςύμφωνα με τισ 

παρ. 7 και 8 ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 μϋχρι την  31/12/2017 ςε δύο ημερόςιεσ εφημερύδεσ και 

ςτον περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με 

αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΩΔΕ). 
54 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν 

ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  
55  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ 

παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 

56  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
57 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ πρϋπει να προςαρμόζουν το ςχετικό πεδύο 
του Μϋρουσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ και ειδικότερα, αντύ τησ αναφορϊσ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό 
απόφαςη”, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, να θϋτουν τη φρϊςη “αμετϊκλητη 
καταδικαςτικό απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε 
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 

58 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το 
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
59 Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

60  Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  
αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την  παρϊγραφο αυτό. 

61 Επιςημαύνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  
αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την παρϊγραφο  αυτό. 

62  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν, 
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ 
τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ 
περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ.  

63  ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού τύθεται ςτη διακόρυξη μόνο για 
ςυμβϊςεισ ϋργων προώπολογιςμού εκτιμώμενησ αξύασ ανώτερησ του 1.000.000,00 ευρώ  και ςτην 
περύπτωςη αυτό ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του ΣΕΤΔ  

64  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017.  

65  Τπενθυμύζεται ότι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η 
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Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού. 

66  Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογα με το 
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, πρϋπει να 
διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού 
των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των 
ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου 
ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα 
ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”).  

67  Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα 
του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' 
ϋωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και 
ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

68 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ 
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του 
ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και 
την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η 
αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμό 
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να 
περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ. 

69 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι οικονομικού 
φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ 
ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ παραπομπό ςε 
τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την 
κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 
118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι,  εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθοριςμό 
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ (πχ. ςτελϋχωςη), 
πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ.  

70Προαιρετικό επιλογό: Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και 
ςυμπληρώνεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ 
πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

71  Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 

72  Προαιρετικό επιλογό. ύμφωνα με το ϊρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, ςτην περύπτωςη 
ςυμβϊςεων ϋργων οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να απαιτούν την εκτϋλεςη οριςμϋνων κρύςιμων 
καθηκόντων απευθεύασ από τον ύδιο τον προςφϋροντα ( προαιρετικό ςημεύωςη του ανωτϋρω 
εδαφύου). 

73 Ωσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν 
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. ϊρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 
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74  Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του οικονομικού 

φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το ςύνολο των 
φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

75  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
76  Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό 

ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4 
ςτο παρόν ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

77  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη 
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που 
ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, 
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό 
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν 
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

78  ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ φορϋασ 
εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν 
τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό 
αςφϊλιςη."  

79  Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των πιςτοποιητικών 
φορολογικόσ ενημερότητασ, οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούσ εγκαύρωσ 
πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, εφόςον 
αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται μαζύ με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23 από τον προςωρινό ανϊδοχο μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 
«Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ. 

80 Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο 
πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.) 

81  Πρβλ. ομούωσ  ωσ ϊνω υποςημεύωςη για τα πιςτοποιητικϊ φορολογικόσ ενημερότητασ 
82  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
83  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο 

taxisnet. 
84  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
85  Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ότι 

ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από τη 
ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.  

86 Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
87 Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ δικαιολογητικών ονομαςτικοπούηςησ μετοχών, εφόςον πρόκειται για 

ςυμβϊςεισ εκτιμώμενησ αξύασ ϊνω του 1.000.000,00 ευρώ, αφορϊ μόνο ςτισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ 
που λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, εύτε πρόκειται για μεμονωμϋνουσ υποψόφιουσ, εύτε για 
μϋλη ενώςεων Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο 
Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου υπεύθυνη δόλωςη του 
νομύμου εκπροςώπου τουσ. 

88  Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη λόγω του προώπολογιςμού τησ ςύμβαςησ, πρϋπει να προβλϋπεται 

και η δυνατότητα ςυμμετοχόσ επιχειρόςεων εγγεγραμμϋνων ςτα Νομαρχιακϊ Μητρώα (βλϋπετε 

ϊρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). την περύπτωςη αυτό να τύθεται η αντύςτοιχη πρόβλεψη. 
89  Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' του ν. 

4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
90  Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη 
91 Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ ςύμφωνα με 

το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
92  ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε 
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διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται 
από την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων 
εργοληπτών» [...] και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να 
καταθϋτουν τα επιμϋρουσ δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με 
το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Σο πρώτο 
εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του 
Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την 
ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ του ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και 
τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176». 

93 την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ επικουρικόσ 
αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ. 

94 Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 
95 Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο 

«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format 
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον 
(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.) 

96 Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να προβλϋπουν ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ότι, κατόπιν αιτόματοσ 
του υπεργολϊβου και εφόςον η φύςη τησ ςύμβαςησ το επιτρϋπει, η αναθϋτουςα αρχό καταβϊλλει 
απευθεύασ ςτον υπεργολϊβο την αμοιβό του για την εκτϋλεςη προμόθειασ, υπηρεςύασ ό ϋργου, 
δυνϊμει ςύμβαςησ υπεργολαβύασ με τον ανϊδοχο. την περύπτωςη αυτό, ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ καθορύζονται τα ειδικότερα μϋτρα ό οι μηχανιςμού που επιτρϋπουν ςτον κύριο ανϊδοχο 
να εγεύρει αντιρρόςεισ ωσ προσ αδικαιολόγητεσ πληρωμϋσ, καθώσ και οι ρυθμύςεισ που αφορούν 
αυτόν τον τρόπο πληρωμόσ. την περύπτωςη αυτό δεν αύρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
υμπληρώνεται αναλόγωσ.  

97 Εφόςον ςτη Διακόρυξη τύθενται επιπλϋον όροι τεχνικόσ ικανότητασ, αναφϋρεται η ςχετικό 
απόφαςη του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών, όπωσ απαιτεύται από το ϊρθρο 76 παρ. 2 του 
ν. 4412/2016 ό η αντύςτοιχη απόφαςη του ϊρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλϋον 
όρουσ τεχνικόσ και οικονομικόσ ικανότητασ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΦΔΓΡΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΗ  ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΥΤΟ 1250 KVA ΣΟ 401 
ΓΝΑ 

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΞΤΠ. ΜΟΝ: 401 ΓΝΑ 
Γ2 (ΓΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΑΙΑ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ)  

ΘΔΗ: ΑΘΗΝΑ  

2ο ΓΡΑΦΔΙΟ/3ο   
  
                    

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

1.     ΙΣΟΡΙΚΟ 
 
        α. Με ηε Φ.800/93/532903/.1778/18 Ματ 17/ΓΕ/Γ2/ΔΤΠΠΕ, ην 

ππφςε έξγν πξνηάζεθε απφ ην ΓΕ γηα έληαμε ζην ΠΔΕ/Εζληθφ θέινο  2017-
2020 γηα ην νπνίν ζπληάρζεθε –ππνβιήζεθε ην απαηηνχκελν Σερληθφ Δειηίν.  

 
      β. Με ηε Φ.810/64/58966/.13459/23 Απγ 17/ΤΠΕΘΑ/ΓΔΟΤ/ΔΟΘ, ην 

ελ ιφγσ έξγν ζπκπεξηειήθζε ζηνλ Πίλαθα  Πξνγξακκαηηζκνχ Έξγσλ ηνπ 
ΤΠΕΘΑ (Πξφηαζε Καηάξηηζεο ζην ΠΔΕ 2017).  

 
      γ. Με ηε κε εκεξνκελία 7 επ 17, Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, εγθξίζεθε ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππφςε έξγνπ, κέζσ 
ΠΔΕ 2017-2020.  

 
      δ. Με ηε Φ917.1/96/168838/.10076/16 Απγ 18/ΑΔΤ/ΔΜΥ/Σκ. Ε 

εθδφζεθε δηαηαγή  δεκνπξάηεζεο  ηνπ έξγνπ. 
  
2.     ΚΟΠΟ 

 
       Η παξνχζα κειέηε, αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε, 

ζχλδεζε ζην δίθηπν ηνπ 401 ΓΝΑ θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ελφο 
ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΗΥΟΜΟΝΩΜΕΝΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΖΕΤΓΟΤ (Η/Ζ), 
ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο κε ηζρχ 1250 KVA (Prime Power), ππφ δηαθπκαηλφκελα 
θνξηία, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ (Ν. Πηέξπγα). 

 
 

          3.    ΥΔΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

                 α.   Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηηο απαξαίηεηεο νηθνδνκηθέο θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη 
παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ελφο (1) Ηρνκνλσκέλνπ Ηιεθηξνπαξαγσγνχ 
Ζεχγνπο (Η/Ζ) ηζρχνο  1250 KVA, ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη  ε Σερληθή Τπεξεζία 
ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 
δηαζχλδεζε ηνπ ππφςε Η/Ζ κε ην πθηζηάκελν πεδίν απηφκαηεο κεηαγσγήο ηνπ 
Γεληθνχ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο ζην ρψξν ηεο Ν. Πηέξπγαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.   
                    

 β.    Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ κε εξγνιαβία. 
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 γ.   Όια ηα πιηθά πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα 
πιεξνχλ ηηο αλαγξαθφκελεο πξνδηαγξαθέο ζηα Σεχρε ηεο παξνχζεο. Σα πιηθά 
απηά πξέπεη λα είλαη πξνέιεπζεο Ε.Ε. ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά ρσξψλ Ε.Ε, 
δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, επηηξέπεηαη λα είλαη ηξίησλ 
ρσξψλ, απνθιεηνκέλσλ ησλ πιηθψλ θηλέδηθεο πξνέιεπζεο. Η επηινγή φισλ ησλ 
πιηθψλ ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

             
4.     ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΑ ΣΔΤΥΗ 

 
       Η κειέηε πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηεχρε : 
    
        α.     Δηαθήξπμε Δεκνπξάηεζεο. 
 
        β.     Αηηηνινγηθή Έθζεζε. 
 
        γ.     Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 
 
        δ.     Σηκνιφγην. 
 
        ε.     Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην (Αλάιπζε  Σηκψλ).     
 

    ζη.     Πξνκέηξεζε – Πξνυπνινγηζκφο. 
 

       δ.     Εηδηθή ζπγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
 
 
                                                                                      
                                                                                 Αζήλα,  Απγ  2018 
 
 
 

Σν 2ν Γξαθείν 
 
 

Μαξίλεο Παλαγφπνπινο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

 

Ο πληάμαο 
 
 

Μαξίλεο Παλαγφπνπινο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

 
 

                                                               
 
 
 
      
                                              
  
 
 
 

                                                                                      



 

 

ΔΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  ΔΦΔΓΡΗΚΟΤ     ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΖ  ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ  Γ2 (ΓΝΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΚΑΗ  

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤΟ 1250 KVA                          ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ) 

ΣΟ  401 ΓΝΑ 2Ο ΓΡΑΦΔΗΟ/3ο 

ΘΔΖ:  ΑΘΖΝΑ  

ΔΞΤΠ. ΜΟΝ.: 401 ΓΝΑ Αθήνα    Αύγοςζηορ 2018 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
 

 
1. ΓΔΝΗΚΑ 

 
α. Ζ παξνύζα κειέηε, αθνξά ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, 

εγθαηάζηαζε, ζύλδεζε ζην δίθηπν ηνπ 401 ΓΝΑ θαη παξάδνζε ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία ελόο ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΖΥΟΜΟΝΧΜΔΝΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ 
ΕΔΤΓΟΤ ( Ζ/Ε ), ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο κε ηζρύ 1250 KVA  ( Prime Power ) ππό 
δηαθπκαηλόκελα θνξηία, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, είηε έλεθα αζηνρίαο ελόο κεηαζρεκαηηζηή ή κίαο θάζεσο  ησλ 
κεηαζρεκαηηζηώλ, είηε ιόγσ κείσζεο ηεο ηάζεο ηνπ  δηθηύνπ ηεο ΓΔΖ, θάησ από 
ηελ απνδεθηή  ζηάζκε.  
 
  β. Ζ κειέηε ζπληάζζεηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ην 
Π.Γ. 696/74 θαη ην Π.Γ. 515/89 πνπ αθνξνύλ ζηελ ζύληαμε κειεηώλ. 

 
γ. Γηα ηελ ζύληαμε ηεο κειέηεο ειήθζεζαλ ππόςε:  
 

      (1) Οη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.   
 

   (2) Οη εηδηθέο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 
 
   (3) Οη ηζρύνληεο Διιεληθνί θαη μέλνη Καλνληζκνί, όπσο: 
 

(α) Οη ‘’Καλνληζκνί ηεο ΓΔΖ’’. 
 

(β) Ο HD 384 Καλνληζκόο  Δζσηεξηθώλ  Ζιεθηξηθώλ 
Δγθαηαζηάζεσλ. 
 
          (γ) Οη δηεζλείο θαλνληζκνί DIN, VDE θαη ηεο IEC θαη 
εηδηθόηεξα ηνπο Καλνληζκνύο DIN 18382 θαη DIN 18384, εθηόο εάλ θαιύπηνληαη 
από ηνπο παξαπάλσ Διιεληθνύο Καλνληζκνύο. 

   (4) Οη νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο θαη ησλ θαηαζθεπαζηώλ γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθόξσλ ζπζθεπώλ, κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ ηνπο. 

 
   (5) Οη θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο εκπεηξίαο γηα εμαηξεηηθήο 
πνηόηεηαο εξγαζίαο, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο  ηεο πξνεγκέλεο 
ηερλνινγίαο γηα παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο. 
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   (6) Ζ αζθάιεηα, ε εμππεξέηεζε θαη ε  άλεζε ησλ αηόκσλ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο εγθαηαζηάζεηο. 
 
   (7) Λεηηνπξγηθά, αηζζεηηθά, νηθνλνκηθά θαη ινηπά θξηηήξηα. 
 

δ. Καησηέξσ εθηίζεληαη αλαιπηηθόηεξα νη πξνδηαγξαθέο, ν 
ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε  θαη ε εγθαηάζηαζε απηνύ ζηνλ πξνβιεπόκελν ρώξν.  

  
2. ΒΑΗΚΑ ΣΔΥΝΗΚΑ  ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ -ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΟΤ Ζ/Ε 
 

α. Σν Ζ/Ε ζα είλαη θαηλνύξην θαη ακεηαρείξηζην, ζηηβαξήο θαη 
επηκειεκέλεο θαηαζθεπήο, ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ππεξθόξηηζεο θαηά 10 % γηα κηα 
ώξα αλά δώδεθα ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη λα αλαιακβάλεη ην 70 % ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζε 
ρξόλν εληόο 5 sec ( one step load ) θαη ην  100% ηνπ θνξηίνπ ηνπ ζε ρξόλν < 15 
sec. 

  
   β. Σν Ζ/Ε ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνδίδεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρύ 
ηνπ, ζηηο εμήο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο: 

 Θεξκνθξαζία  :  -15o C έσο + 45ν C 

 ρεηηθή πγξαζία : 10% έσο 80% 

 Τςόκεηξν : 0 – 1000 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο 
Θάιαζζαο. 

 
   γ. Σν Ζ/Ε ζα απνηειείηαη από ηα παξαθάησ κέξε: 

 Σνλ πεηξειαηνθηλεηήξα 

 Σελ γελλήηξηα 

 Σελ αληηθξαδαζκηθή βάζε ζηήξημεο 

 Σνλ εηδηθό ζύλδεζκν πεηξειαηνθηλεηήξα – γελλήηξηαο 

 Σνπο ζπζζσξεπηέο 

 Σν ζύζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ 

 Σν ζύζηεκα παξνρήο θαπζίκνπ 

 Σνλ πίλαθα απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Ζ/Ε 

 Σν ερνκνλσκέλν θέιπθνο.   
 

           δ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηνπ δηθηύνπ ή 
δηαθνξνπνίεζήο ηεο εθηόο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ, ην Ζ/Ε ζα εθθηλεί 
απηόκαηα θαη ηαπηόρξνλα ζα δηαθόπηεηαη ε ειεθηξνδόηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, από 
ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 

 
  ε. Ζ εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε ζα θαζπζηεξεί ζε ρξόλν ν νπνίνο  ζα έρεη 
ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο, ώζηε λα πξνιακβάλνληαη ζηηγκηαίεο βπζίζεηο ή 
ππεξηάζεηο ηνπ δηθηύνπ. Με ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάζεο εληόο ησλ 
πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ ην Ζ/Ε ζα παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία θαη ζα ειεθηξνδνηεί 
ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηθαλό ρξόλν (ξπζκηδόκελνο) ώζηε λα απνθεύγνληαη άζθνπεο 
κεηαγσγέο ησλ θνξηίσλ από (ιόγσ δηαθύκαλζεο ηεο ηάζεο ηνπ δηθηύνπ ηεο ΓΔΖ)  
ην Ζ/Ε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη αληίζηξνθα. 
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      ζη.     Γηα ιόγνπο ςύμεο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα, κεηά ηελ κεηαγσγή ησλ 

θνξηίσλ ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, ην Ζ/Ε ζα παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία, ν ρξόλνο απηόο 
ζα είλαη ξπζκηδόκελνο από 0 – 5 min,  νη δε ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ζα κεηώλνληαη 
ζην ήκηζπ, δει. 750 rpm,  κεηά από ξύζκηζε ηνπ ρξόλνπ, ν νπνίνο δελ ζα 
ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ ρξόλνπ ςύμεο. 

 
δ.    Ο απηνκαηηζκόο ηνπ Ζ/Ε ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ 

γηα 1 έσο  10 πξνζπάζεηεο απηόκαηεο εθθίλεζεο. Ζ δηάξθεηα ηεο θάζε απηόκαηεο 
πξνζπάζεηαο  εθθίλεζεο όπσο θαη ν ελδηάκεζνο λεθξόο ρξόλνο κεηαμύ δύν 
πξνζπαζεηώλ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο. 

  
2.1 ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ 

 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ DIN 6271.ISO 8528. ISO 3046. BS 5514. 
CE.  VDΔ 0875. VDΔ 0108 

 
 
ΤΝΔΥΖ ΗΥΤ 

1250 KVA κε δπλαηόηεηα ππεξθόξηηζεο 
110% ηεο νλνκαζηηθή ηνπ ηζρύνο γηα κία 
ώξα αλά δώδεθα ώξεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο 
θαη δπλαηόηεηα αλάιεςεο θνξηίνπ ζε έλα 
βήκα ( one step ) 70% ζε 5 sec ην δε 100%  
ζε ρξόλν κηθξόηεξν ησλ 15 sec 

Σαρύηεηα ( ζηξνθέο ) 1500 rpm/min 

Αξηζκόο θπιίλδξσλ Σνπιάρηζηνλ 12 

Γηάηαμε θπιίλδξσλ ε ζεηξά ή V 

Κπβηζκόο Σνπιάρηζηνλ 30 Lit 

Κύθινο ιεηηνπξγίαο Σεηξάρξνλνο 

Φύμε Τδξόςπθηνο 

Σξόπνο αλαξξόθεζεο Με ππεξπιήξσζε 

πλζήθεο πεξηβάιινληνο -15o C έσο + 45ν C  ( ζεξκνθξαζία ) 
 10% έσο 80% ( πγξαζία ) 
0 – 1000 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο 
Θάιαζζα ( πςόκεηξν ) 

ηάζκε ζνξύβνπ Ζ ηάζκε ζνξύβνπ 75-80 dBA/7m θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κέηξεζε κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε κε δηαθξηβσκέλν όξγαλν 
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Δξοπλιζμόρ Πεηπελαιοκινηηήπα  
    

ύζηημα τύξηρ 
 

α. Ζ ςύμε ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζα επηηπγράλεηαη κέζσ 
θιεηζηνύ θπθιώκαηνο λεξνύ πνπ ζα απνηειείηαη από θπςεισηό εληζρπκέλν ςπγείν 
θαηάιιειν γηα ηξνπηθά θιίκαηα, πηεζηηθό αλεκηζηήξα πνπ ζα θηλείηαη κέζσ ηκάληα 
από ηνλ πεηξειαηνθηλεηήξα, αληιία θπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ θαη ζεξκνζηάηε γηα ηε 
δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ. 

 
   β. Σν ζύζηεκα ςύμεο ζα πεξηιακβάλεη αηζζεηήξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα από πςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ θαη δεύηεξν 
μερσξηζηό αηζζεηήξα γηα ηελ πξνζηαζία από ρακειή ζηάζκε ( έιιεηςε ) λεξνύ. 

 
ύζηημα Λίπανζηρ 

 
   α. Ζ ιίπαλζε ζα είλαη βεβηαζκέλε κέζσ γξαλαδσηήο αληιίαο πνπ 

ζα θέξεη ζύζηεκα πξνζηαζίαο ηεο ππεξπίεζεο ηνπ ιαδηνύ θαη αλαθνπθηζηηθή 
βαιβίδα αλαθπθινθνξίαο ( BY PASS ). 

 
   β. Σν ζύζηεκα ιίπαλζεο ζα πεξηιακβάλεη αηζζεηήξα, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα από ρακειή πίεζε ιαδηνύ θαη δύν ή 
πεξηζζόηεξα θίιηξα εύθνια αληηθαζηζηάκελα. 

 
ύζηημα καςζίμος 

 
   Ζ ηξνθνδνζία ηνπ θηλεηήξα ζα επηηπγράλεηαη από ηελ θύξηα αληιία 

θαηάζιηςεο ηνπ θαπζίκνπ, ηε βνεζεηηθή ρεηξνθίλεηε αληιία εμαέξσζεο , ηνπο 
θαπζηήξεο, ηε βαιβίδα δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη δύν ή πεξηζζόηεξα θίιηξα 
θαπζίκνπ πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη κε εύθνιν ηξόπν. 

 
ύζηημα πύθμιζηρ ζηποθών 

 
Ο ξπζκηζηήο – θπβεξλήηεο ζηξνθώλ ζα είλαη ειεθηξνληθνύ ηύπνπ 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε πςειή επαηζζεζία θαη πνηόηεηα, ώζηε λα δηαηεξεί ηηο 
ζηξνθέο ζηαζεξέο γηα θνξηίν από 0% – 100% θαη ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο 
κέζσ ζπζθεπήο παξαιιειηζκνύ από καθξηά. 

 
Ζλεκηπικό ύζηημα 

 
Σν ειεθηξηθό ζύζηεκα ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζα είλαη 24 V DC θαη ζα 

απνηειείηαη από ηνλ ειεθηξηθό εθθηλεηή ( κίδα ), ηνλ ελαιιαθηήξα θόξηηζεο ησλ 
ζπζζσξεπηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηε ζπζηνηρία ησλ 
ζπζζσξεπηώλ. Ζ θόξηηζε ηεο ζπζηνηρίαο ησλ ζπζζσξεπηώλ όηαλ ν 
πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο ζα επηηπγράλεηαη κέζσ θαηάιιειεο 
αλνξζσηηθήο δηάηαμεο ε νπνία ζα ηξνθνδνηείηαη κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ 
απηνκαηηζκνύ από ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 
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Φίληπα αέπορ  
 

Σα θίιηξα αέξνο ζα είλαη εληζρπκέλνπ ηύπνπ, ηνπνζεηεκέλα ζηνλ 
πεηξειαηνθηλεηήξα ζε θαηάιιεια επηζεσξήζηκε ζέζε θαη ζα θέξνπλ δείθηε 
ζηξαγγαιηζκνύ γηα ηελ έγθαηξε αληηθαηάζηαζή ηνπο. 

 
ύζηημα πποθέπμανζηρ 

 
  ην ζώκα ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζα ππάξρεη ην πιήξεο ζύζηεκα 

απηόκαηεο πξνζέξκαλζεο ηνπ λεξνύ ςύμεο, ζεξκνζηαηηθά ειεγρόκελν θαη 
ηξνθνδνηνύκελν από ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ απηνκαηηζκνύ, 
ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή πξνζέξκαλζε ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα όηαλ απηόο 
είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. 

 
Πποζηαηεςηικά 

 
      Όια ηα θηλνύκελα θαη ζεξκά κέξε ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζα 

πξνζηαηεύνληαη από εηδηθνύο πξνθπιαθηήξεο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηνπο 
θαλνληζκνύο αζθαιείαο ηεο Δ.Δ. 

 
Όπγανα ελέγσος – διάηαξη σειποκίνηηηρ εκκίνηζηρ 

 
Δπί ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ή ζε άιιν ζεκείν ζα είλαη εγθαηεζηεκέλε 

ε ζπζθεπή ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ελζσκαησκέλε νζόλε πγξώλ 
θξπζηάιισλ επί ηεο νπνίαο ηεο νπνίαο ζα εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ: 

 ηξνθέο ηνπ θηλεηήξα 

 Μεηξεηήο σξώλ ιεηηνπξγίαο 

 Θεξκόκεηξν έλδεημεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ςύμεο 

 Μαλόκεηξν έλδεημεο ηεο πίεζεο ηνπ ειαίνπ ιίπαλζεο 

 Γηαθόπηεο -  θιεηδί γηα ζέζε ζε θαηάζηαζε ρεηξνθίλεηεο ή 
απηόκαηεο εθθίλεζεο. Καηά ηε ρεηξνθίλεηε εθθίλεζε ζα παξαθάκπηεηαη ν 
απηνκαηηζκόο. 

 
 

ύζηημα πποζηαζιών 
 
Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα πξνζηαηεύεηαη κε θξάηεζε, από ηηο παξαθάησ αηηίεο: 

 Υακειή πίεζε ειαίνπ 

 Τςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ 

 Υακειή ζηάζκε λεξνύ 

 Τπεξζηξνθία 
 

θόνδςλορ 
 

Ο ζθόλδπινο ζα είλαη εληζρπκέλνπ ηύπνπ, ε ξνπή αδξαλείαο ηνπ ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο ξνπέο  αδξαλείαο ησλ ππνινίπσλ πεξηζηξεθόκελσλ καδώλ ζα 
πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ην βαζκό αλνκνηνκνξθίαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε, ώζηε 
ην παξαγόκελν ξεύκα λα είλαη απαιιαγκέλν ηαιαληώζεσλ αθελόο θαη αθεηέξνπ 
λα κελ δεκηνπξγνύληαη θξαδαζκνί. 
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Λάδι – Ανηιτςκηικό 

 
Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα παξαδνζεί κε ην θαηάιιειν ιάδη θαη 

ην αληηςπθηηθό πγξό. 
 

2.2 ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 
 
 

α. Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ζύγρξνλε, απηνδηεγεηξόκελε θαη 
απηνξπζκηδόκελε, ηύπνπ BRUSHLESS, δειαδή ρσξίο ςήθηξεο, ζπιιέθηεο ή 
δαθηπιίνπο θαη θαηαζθεπαζκέλε ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλήο θαλνληζκνύο   IEC 
60034-1,EN 60034-1, BS 4999/5000,VDE 0530, NF 51-100/III, NEMA MG1.22, 
OVE M-10. 

 
β. Ζ ζπλδεζκνινγία ηεο ζα είλαη ζε αζηέξα κε εμεξρόκελν 

νπδέηεξν, ηεζζάξσλ θαισδίσλ, θαζηθήο ηάζεο 231 V AC θαη πνιηθήο 400 V AC 
ζηηο 1500 RPM, 50 ΖΕ θαη ζπληειεζηή ηζρύνο  ( cos θ ) 0.8.  Ζ ηζρύο ηεο ζα είλαη 
1250KVA θαηά θιάζε H θαη ε κόλσζε ησλ ηπιηγκάησλ ηεο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
θιάζε Ζ. Θα έρεη ηε δπλαηόηεηα ππεξθόξηηζεο ηεο θαηά 10% γηα κηα ώξα, 15% γηα 
δέθα ιεπηά, 30% γηα 5 ιεπηά θαη 50% γηα δύν ιεπηά. 

 
γ. Ζ γελλήηξηα λα απνδίδεη ηελ πιήξε ηζρύ ηεο, κε ζπληειεζηή 

ηζρύνο  0,8 -1, ζηηο  παξαθάησ ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο: 
 

 Θεξκνθξαζία: 45o C 

 Τςόκεηξν : κέρξη 1000 κέηξα 
 

Ο βαζκόο πξνζηαζίαο ζηεγαλόηεηαο ζα είλαη IP 23, ηα 
αλνίγκαηα γηα ηνλ αεξηζκό ηεο ζα είλαη πξνθπιαγκέλα θαη ην θηβώηην ησλ 
αθξνδεθηώλ ηεο ζα είλαη ηειείσο θιεηζηό κε βαζκό πξνζηαζίαο IP 44 θαη ζα θέξεη 
αληηπαξαζηηηθή πξνζηαζία θαηά ΔΝ 55011 θαη θιάζεο Β/group1. 

 
   δ. ην θηβώηην ησλ αθξνδεθηώλ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

ειεθηξνληθόο ξπζκηζηήο ηάζεο  (AVR ) ν νπνίνο ζα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 
κε δπλαηόηεηα απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο ηάζεο θαηά +/- 5% κέζσ ζπζθεπήο 
παξαιιειηζκνύ ή θαη ρεηξνθίλεηα. 

 
ε. Καηά ηελ νκαιή θόξηηζή ηεο από ηε ιεηηνπξγία ηεο ζην θελό, 

κέρξη ηνπ πιήξνπο θνξηίνπ, ε δηαθύκαλζε ηεο ηάζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ην +/- 1% 
ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ηάζεο, ππό ζπληειεζηή ηζρύνο 0,8 – 1.   Ο βαζκόο απόδνζήο 
ηεο, ππό πιήξεο θνξηίν θαη κε ζπληειεζηή ηζρύνο 0,8, ζα είλαη ν απαηηνύκελνο 
ώζηε ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηζρύ ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα, ην Ζ/Ε λα έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα απνδίδεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρύ ηνπ. 

 
   ζη. Σα ηπιίγκαηα ζα είλαη ηύπνπ 2/3 ( winding pich 2/3 ) πνπ ζα 

ηελ θαζηζηνύλ θαηάιιειε γηα ειεθηξνδόηεζε κε γξακκηθώλ θνξηίσλ. Ζ ζπλνιηθή 
αξκνληθή παξακόξθσζε T.H.D  ( TOTAL HARMONIC DISTORTION ) δελ ζα 
ππεξβαίλεη ην 2% θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ρσξίο θνξηίν. 
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δ.  Ζ πξνζηαζία ηεο από ππεξθόξηηζε θαη βξαρπθύθισκα, ζα 

επηηπγράλεηαη κέζσ απηόκαηνπ ηξηπνιηθνύ δηαθόπηε θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο 
εληάζεσο γηα θαηεγνξία AC3 κε ξπζκηδόκελα ζεξκηθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθά 
ζηνηρεία. 

 
2.3 ΤΝΓΔΜΟ  ( ΕΔΤΞΖ ) ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΚΗΝΖΣΖΡΑ  ΜΔ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ 

- ΑΝΣΗΚΡΑΓΑΜΗΚΖ ΒΑΖ 
 
   α. Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη ζπδεπγκέλνη 

ζηαζεξά κε ηε κεζνιάβεζε ηζρπξνύ ζπλδέζκνπ ( coupler ), ν νπνίνο ζα 
ζηαζεξνπνηεί ην ζώκα ηεο γελλήηξηαο κε ην ζώκα ηνπ θηλεηήξα θαηά απόιπην θαη 
επζπγξακκηζκέλν ηξόπν. 

 
   β. Ο άμνλαο ηνπ ξόηνξα ηεο γελλήηξηαο:   
 
   (1) Θα είλαη ηνπνζεηεκέλνο νκναμνληθά ζην ζθόλδπιν ηνπ 

πεηξειαηνθηλεηήξα κέζσ πνιύθπιινπ, κεηαιιηθνύ, θαηάιιειεο ειαζηηθόηεηαο 
ζπλδέζκνπ.   Με ηνλ ηξόπν απηό πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη γελλήηξηα, ζα απνηεινύλ 
έλα εληαίν ζύλνιν ηειείσο αζόξπβν, επέιηθην, απαιιαγκέλν ηαιαληώζεσλ. 

 
    (2) Θα απνηειεί νκναμνληθή επέθηαζε ηνπ ζηξνθαινθόξνπ 

άμνλα θαη ησλ ππνινίπσλ πεξηζηξεθόκελσλ κεξώλ ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα, ώζηε 
λα απμάλεηαη ε ξνπή ηεο πεξηζηξνθηθήο αδξάλεηαο  θαη λα κεηώλεηαη ε θπθιηθή 
αλνκνηνκνξθία γηα λα παξάγεηαη ξεύκα ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο ρσξίο ηαιαληώζεηο. 

 
γ. Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο κε ηε γελλήηξηα ζαλ εληαίν ζύλνιν 

(Ζ/Ε), ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ηζρπξή ραιύβδηλε ζπγθνιιεηή βάζε, κέζσ 
θαηάιιεισλ ηζρπξώλ αληηθξαδαζκηθώλ ειαζηηθώλ κνλσηήξσλ, γηα ηελ απνθπγή 
κεηάδνζεο θξαδαζκώλ. 

 
2.4 ΤΩΡΔΤΣΔ 

 
   Σν Ζ/Ε ζα ζπλνδεύεηαη από ζπζηνηρία ζπζζσξεπηώλ, εληζρπκέλνπ 

ηύπνπ, ηάζεο 24 V DC, ηθαλήο ρσξεηηθόηεηαο γηα δέθα ( 10 ) ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο 
εθθηλήζεηο,  αιιά όρη ιηγόηεξν από 200 Ah,κε ηα αληίζηνηρεο δηαηνκήο θαιώδηα, 
πόινπο θαη αθξνδέθηεο. 

 
 

2.5 ΤΣΖΜΑ ΑΠΑΓΩΓΖ ΚΑΤΑΔΡΗΩΝ 
 
   α. Σν ζύζηεκα απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ ζα απνηειείηαη από 

ηνλ εύθακπην πηπρσηό ππξίκαρν ζσιήλα, ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν ζηελ 
έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ επί ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα από ην έλα άθξν, ην δε άιιν ζα 
ζπλδέεηαη ζην ζηγαζηήξα.   

 
β. Ο ζηγαζηήξαο ζα είλαη κεηαιιηθόο κεγάισλ απαηηήζεσλ θαη ζα 

κεηώλεη ηε ζηάζκε ζνξύβνπ θαηά 30 db ηνπιάρηζηνλ, ηύπνπ ( Residential).  ηελ 
έμνδν ηνπ ζηγαζηήξα ζα εγθαηαζηαζεί ζσιήλαο κεηαιιηθόο γηα ηελ έμνδν ησλ 
θαπζαεξίσλ ζε ειεύζεξν ρώξν, ε δε ζύλδεζε ηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζσιήλα 
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εύθακπην πηπρσηό.    
 

2.6 ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΟΥΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 
  

Ζ ηξνθνδνζία ηνπ Ζ/Ε κε θαύζηκν ζα πεξηιακβάλεη, ηε δεμακελή 
εκεξήζηαο θαηαλάισζεο, ε νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε κε ηηο 
απαηηνύκελεο ζσιελώζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο θαπζίκνπ.  Δπηπιένλ ηεο 
εκεξήζηαο δεμακελήο, πξνβιέπεηαη θαη ε θαηαζθεπή εμσηεξηθήο δεμακελήο, 
πιεζίνλ ηνπ Ζ/Ε, ζεξκνκνλσκέλεο θαη δηπιάζηαο ρσξεηηθόηεηαο ηεο εκεξήζηαο  
θαηαλάισζεο κε πιήξε θνξηίν θαη κε ύπαξμε ιεθάλεο ζπιινγήο αληίζηνηρεο  
ρσξεηηθόηεηαο, γηα ηελ ζπιινγή πεηξειαίνπ ζε πεξίπησζε δηαξξνώλ από ηηο 
δεμακελέο.   

 
 

2.7 ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 
 

α. Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνύ ηνπ Ζ/Ε, ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλνο εληόο κεηαιιηθνύ θειύθνπο.  Θα θέξεη ηνλ πάξα θάησ εμνπιηζκό: 

 

 Ζιεθηξνληθή πξνγξακκαηηδόκελε κνλάδα κε νζόλε 
ςεθηαθήο έλδεημεο θαη πιεθηξνιόγην αθήο. 

 Θα έρεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε Τ/Ζ κέζσ 
θαηάιιειεο ζύξαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό. 

 
Καηόπηλ επηινγήο επί ηεο νζόλεο ζα εκθαλίδνληαη νη 

παξαθάησ ελδείμεηο: 
 

 Έληαζε θαη ησλ ηξηώλ θάζεσλ 

 Φαζηθή θαη πνιηθή ηάζε ηεο γελλήηξηαο θαη ηνπ δηθηύνπ 

 πρλόηεηα ηεο γελλήηξηαο θαη ηνπ δηθηύνπ 

 Δλεξγή, άεξγε θαη θαηλόκελε ηζρύ 

 Ηζρύο ζε θάζε θάζε 

 Σαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα ( ζηξνθέο 
αλά/ιεπηό ) 

 Θεξκνθξαζία λεξνύ 

 Πίεζε ειαίνπ 

 πλνιηθόο κεηξεηήο σξώλ ιεηηνπξγίαο 

 Σάζε ζπζζσξεπηώλ 

 ηάζκε θαπζίκνπ 

 Μεηξεηήο σξώλ ιεηηνπξγία κέρξη ηελ επόκελε 
ζπληήξεζε. 

 Οιηθόο αξηζκόο πξνζπαζεηώλ εθθίλεζεο 
 

 Κνκβίν άκεζεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε ( 
emergency stop button ) 

 Γηαθόπηε ζέζεσο εληόο εθηόο ηεο πξνζέξκαλζεο ηνπ 
λεξνύ ςύμεο. 

 Σξηθαζηθό επηηεξεηή ηάζεο ηνπ δηθηύνπ ηεο ΓΔΖ κε 
ξπζκίζεηο ππέξηαζεο θαη ππόηαζεο. 
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 Γηάηαμε ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο κέζσ θαηάιιεινπ 
δηαθόπηε – θιεηδί. 

 εηξήλα θηλδύλνπ. 
 
 

β. Ο απηνκαηηζκόο ζα δηαθόπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε από ηηο 
παξαθάησ αηηίεο, έρνληαο παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα νπηηθήο θαη ερεηηθήο 
ζήκαλζεο από :   

 Τπεξηάρπλζε 

 Υακειή πίεζε ειαίνπ 

 Υακειή ζηάζκε λεξνύ 

 Τςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ 

 Υακειή ζπρλόηεηαο 

 Σάζε εθηόο νξίσλ άλσ θαη θάησ επίπεδν 

 Τπεξθόξηηζε- βξαρπθύθισκα 

 Υακειή ζηάζκε θαπζίκνπ ( ερεηηθή ) 

 Υακειή ηάζε ζπζζσξεπηώλ  ( ερεηηθή ) 

 Απνηπρία εθθίλεζεο κεηά ηνλ πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό   
( ερεηηθή ) 

 
2.8 ΔΛΔΓΥΟΗ ΓΟΚΗΜΔ 

 
Σν Ζ/Ε ζα ζπλνδεύεηαη από ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ, 

ηύπνπ ζεηξάο από αλαγλσξηζκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε εξγαζηήξην. Μεηά ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ, παξνπζία ηεο επίβιεςεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ όιεο νη 
πξνβιεπόκελεο ιεηηνπξγηθέο δνθηκέο. 

 
Ζσομονυμένο κέλςθορ 

 
α. Σν κεηαιιηθό θέιπθνο ζα πεξηβάιιεη ην Ζ/Ε, από όιεο ηηο 

πιεπξέο, όπσο επίζεο ηελ νξνθή, ηα δε ζεκεία ζηήξημεο ζα είλαη αληηθξαδαζκηθά 
θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από κεηαιιηθό ζθειεηό ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, επί ηνπ 
νπνίνπ ζα ζηεξεώλνληαη ηα πιεπξηθά ηεκάρηα ( panels ) θάιπςεο ηα νπνία ζα είλαη  
ιακαξίλα επαξθνύο πάρνπο.  
 

β. Δζσηεξηθά ησλ κεηαιιηθώλ ηεκαρίσλ ( panels ), ζα είλαη 
ζηεξεσκέλν ην πιηθό ερνκόλσζεο δει. ν ζπκπηεζκέλνο παινβάκβαθαο ή 
παξεκθεξέο άθαπζην πιηθό.  Σν κεηαιιηθό θέιπθνο ζα έρεη ππνζηεί εηδηθή 
επεμεξγαζία, απνιάδσζε θαη θσζθάησζε πξηλ ην βάςηκν.  Ζ βαθή ζα πξέπεη λα 
έρεη γίλεη κε δύν ζηξώζεηο αληηζθσξηθνύ ππνζηξώκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα κε 
ρξώκα ηύπνπ RAL 2002 γηα ηα πιεπξηθά ηνηρώκαηα θαη ηελ νξνθή, ε δε βάζε κε 
ρξώκα ηύπνπ RAL 9005, ώζηε ε δηάξθεηα δσήο λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 20 εηώλ). 
 

γ. Θα ππάξρνπλ παξάζπξα επηζεώξεζεο, πόξηεο ειέγρνπ θαη 
ζπληήξεζεο νη νπνίεο ζα θιείλνπλ αεξνζηεγώο θαη νη νπνίεο ζα θέξνπλ 
κεληεζέδεο θαη θιεηδαξηέο βαξέσο ηύπνπ. ε θαηάιιεια ζεκεία ζα ππάξρνπλ 
πεξζίδεο γηα ηελ  είζνδν θαη έμνδν ηνπ αέξα ςύμεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 
θηλεηήξα.  Ζ όιε θαηαζθεπή ζα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο δηεζλήο θαλνληζκνύο θαη 
εηδηθόηεξα κε ηελ παξάγξαθν 5.101.01 ηνπ IEC 60298.  ηελ νξνθή ζα ππάξρνπλ 
ζεκεία πξόζδεζεο γηα ηελ αλύςσζε θαη κεηαθνξά ηνπ Ζ/Ε. Σν ερνκνλσκέλν Ζ/Ε 
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ζα παξνπζηάδεη ζηάζκε ζνξύβνπ κηθξόηεξε 75 - 80 db  ζε απόζηαζε 10 m, κεηά 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέηξεζε κε 
δηαθξηβσκέλν όξγαλν.    
 

2.9 ΒΑΖ ΔΓΡΑΖ 
 

α. Σν Ζιεθηξνπαξαγσγό Εεύγνο ζα ηνπνζεηεζεί επί βάζεσο θα-
ηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ε νπνία  ζα εμέρεη πεξηκεηξηθά ηνπιάρηζηνλ 1 m, γηα εξγα-
ζίεο ζπληήξεζεο/επηζθεπέο θαη ειέγρνπο.  Ζ βάζε (πιαηθόξκα) ζα θαηαζθεπαζηεί 
από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ώζηε λα αληέρεη ην βάξνο ηνπ Ζιεθηξνπαξαγσγνύ 
Εεύγνπο θαη ηνπο θξαδαζκνύο ηνπ, ζα έρεη δε πάρνο ηνπιάρηζηνλ 0,5 m εθ ησλ 
νπνίσλ ηα 0,3 m ζα είλαη εληόο ηνπ εδάθνπο ην δε ππόινηπν ζα εμέρεη. 

 
β. Θα θαηαζθεπαζηεί ηξίγσλν γείσζεο γηα ηελ ζύλδεζή ηνπ κε 

ηνλ νπδέηεξν θόκβν ηνπ Ζ/Ε ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ πέληε κέηξσλ από ην ζε-
κείν ζύλδεζεο.   Σν ηξίγσλν ζα έρεη πιεπξέο ηνπιάρηζηνλ δύν κέηξα, νη δε ξάβδνη 
( ειεθηξόδηα )  γείσζεο, ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο κε ραιύβδηλε ςπρή ειεθηξνιπ-
ηηθά επηραιθσκέλνη κε πάρνο επηράιθσζεο ηνπιάρηζηνλ 254 κm ζύκθσλα κε ηα 
πξόηππα ΔΝ 50164-1 θαη 2.   Ζ ζύλδεζε ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θαιώδην 
δηαηνκήο 1x70 mm2 ,ζηηο δε θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ θξεάηηα 
γηα ηελ επηζεώξεζή ηνπ.  Ζ επηηπγραλόκελε αληίζηαζε γείσζεο ζα πξέπεη λα είλαη 
≤1Χ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο, γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο, εάλ απαηηεζεί, 
ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε νπνηαδήπνηε δηάηαμε, ρσξίο ηδηαίηεξν ηίκεκα.    

 
3. ΠΗΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ –ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΔΣΑΓΩΓΖ  

 
 

α. Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή κεηαιινελδεδπκέλνπ 
(METΑLCLAD)  πίλαθα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ αδηάιεηπηεο 
εμππεξέηεζεο ησλ ηκεκάησλ άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο, κε εμσηεξηθό κεηαιιηθό 
πεξίβιεκα πνπ πξννξίδεηαη λα γεησζεί. 

 

β. Οη πίλαθαο έρεη ζαλ θύξην δηειεθηξηθό, κεηαμύ ησλ ππό ηάζε 
ηκεκάησλ, ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε. 

 

γ. Ο ζθειεηόο ηνπ πίλαθα, ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλνο από 
πξνθαηαζθεπαζκέλα δηάηξεηα ειάζκαηα πάρνπο 2 mm, πάλσ ζε δνθό ( Π ) ησλ 
80 mm.  Σν εμσηεξηθό ηνπ πίλαθα ζα είλαη από δηακνξθσκέλε ιακαξίλα πάρνπο 2 
mm βακκέλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνύδξαο επνμεηδηθνύ πνιπεζηέξα, πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 60κm ζε απόρξσζε RAL 7032. 

 

δ. Θα είλαη επηζθέςηκνο θαη ρεηξηδόκελνο από ην εκπξόζζην 
κέξνο θαη ζα ηνπνζεηεζεί εληόο ηνπ ρώξνπ ησλ πθηζηάκελσλ δύν (2) H/Z 
παξαπιεύξσο ηνπ πίλαθα απηώλ. 

 

   ε. Ζ πξνζηαζία όισλ ησλ κε ξεπκαηνθόξσλ ηκεκάησλ ηνπ 
πίλαθα γίλεηαη ύζηεξα από θαηάιιειε πξνπαξαζθεπή, βακκέλνο κε αληηζθσξηθό 
ππόζηξσκα θαη δύν επηρξίζκαηα κε αλζεθηηθή γθξίδα βαθή (ειεθηξνζηαηηθή).  Οη 
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θνριίεο, ηα πεξηθόριηα θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο ζα πξνζηαηεύνληαη κε 
επηκεηάιισζε επαξθνύο πάρνπο. 
 

ζη. Ο πίλαθαο ζα ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα 
θαη εξγαιεία, γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε θαη  ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη ηεο απαηηήζεηο ηεο 
ΓΔΖ., επίζεο ν πίλαθαο θαη όια ηα εμαξηήκαηα, ζα θέξνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηελ 
έλδεημε C E. 

 
δ. Ο πίλαθαο ζα πεξηέρεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη ηνλ 

απαηηνύκελν ρώξν, ώζηε λα ζπλδεζνύλ ηα θαιώδηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ.  Ο 
απηνκαηηζκόο  ζα κειεηεζεί θαη ζρεδηαζηεί θαηαιιήισο, ώζηε ν πίλαθαο 
απηόκαηεο κεηαγσγήο, λα ειεθηξνδνηεί ην ππάξρσλ πεδίν απηόκαηεο κεηαγσγήο 
ηνπ Γεληθνύ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο ζην ρώξν ηεο Ν. Πηέξπγαο.   

 
     ε. ηνλ πίλαθα ζα ζπλδεζνύλ ε λέα γελλήηξηα θαη νη ππάξρνπζεο 
(είλαη παξαιιειηζκέλνη),  κε πξνηεξαηόηεηα ειεθηξνδόηεζεο ησλ θνξηίσλ από ηε 
λέα γελλήηξηα. Ο απηνκαηηζκόο ζα ζπλεξγάδεηαη κε  ηελ ππάξρνπζα απηόκαηε 
κεηαγσγή ηνπ Γεληθνύ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο, ώζηε λα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηηο 
γελλήηξηεο ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ δηθηύνπ θαη λα ηηο ζέηεη εθηόο κε ηελ 
επάλνδν ηνπ δηθηύνπ.   
 

ζ. ηελ πξόζνςε ηνπ πίλαθα ζα ππάξρεη δηαθόπηεο γηα ηελ επηινγή 
ηεο απηόκαηεο ή ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο  όπσο θαη γηα ηελ απνκόλσζή ηνπ, 
επίζεο ζα ππάξρνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελδείμεηο  ειεθηξνδόηεζεο ηνπ δηθηύνπ 
από ηε λέα γελλήηξηα ή ηηο δύν παιαηέο όπσο επίζεο  ηα όξγαλα ελδείμεσο ηάζεο 
– έληαζεο θ.ι.π. 

 
η. Γηα ηελ απηόκαηε κεηαγσγή ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ Απηόκαηνη 

ηεηξαπνιηθνί  Γηαθόπηεο ( Α/Γ ) νλνκαζηηθήο εληάζεσο ησλ 2000 Α, αλνηθηνύ  
ηύπνπ ( ζπξόκελνπ ) ( draw out ) κε κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε, επίζεο ζα 
είλαη εθνδηαζκέλνη κε πελία ζέζεσο εληόο -  εθηόο  ( open – close ),  ηα νπνία ζα 
ιεηηνπξγνύλ κε ηάζε 230 V AC, θηλεηήξα ηαλύζεσο ειαηεξίνπ κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 
230 V AC θαη βνεζεηηθέο επαθέο. Ζ ζύλδεζε ησλ Α/Γ κεηαμύ ησλ, ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε κπάξεο από ειεθηξνιπηηθό ραιθό θαζαξόηεηαο 99% 
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη νλνκαζηηθήο εληάζεσο ίζεο κε ησλ Α/Γ, επί πιένλ ζα 
ππάξρνπλ δηακνξθσκέλα πέικαηα κπαξώλ, γηα ηε ζύλδεζε ησλ θαισδίσλ .  

 
ηα. Οη Α/Γ ζα έρνπλ ηθαλόηεηα δηαθνπήο ζπκκεηξηθνύ ηξηθαζηθνύ 

βξαρπθπθιώκαηνο 65 KA ( 380 - 415 V ), ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ξπζκηδόκελε 
ειεθηξνληθή δηάηαμε πξνζηαζίαο γηα ηελ ππεξθόξηηζε θαη ην βξαρπθύθισκα θαη 
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο IEC 60947, VDE 
660, ζα έρνπλ δε πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ από δηεζλώο, αλεμάξηεην ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηα νπνία ζα θαηαηεζνύλ κε ηελ 
παξάδνζε ηνπ πίλαθα. 

 
   ηβ. Οη θηλεηήξεο ησλ δηαθνπηώλ ζα έρνπλ ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά: 
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 πλνιηθόο ρξόλνο ηάλπζεο ηνπ 
ειαηεξίνπ 

 
<200 ms 

 Γηάξθεηα δσήο 20000 

 Μέγηζηε ζπρλόηεηα ρεηξηζκώλ 20 ρεηξηζκνί αλά ώξα 

 
ηγ. ε πεξίπησζε ζθάικαηνο ( βξαρπθπθιώκαηνο ) ην ζύζηεκα 

ζα θιεηδώλεη θαη  ζα ηίζεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο.  Σν όιν ζύζηεκα ειέγρνπ, ρεηξηζκώλ 
θαη κεηαγσγήο, ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001/2000.  
 

3.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  
 

                    ηελ πξόζνςε ηνπ πίλαθα ζα εγθαηαζηαζεί ε ζπζθεπή ειέγρνπ θαη 
επηηήξεζεο ηεο απηόκαηεο κεηαγσγήο, ε δε ζπζθεπή ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα 
επηινγήο ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δει. απηόκαηα – ρεηξνθίλεηα – 
εθηόο. 

 
    Αςηόμαηη Λειηοςπγία 
 

α. ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ζα είλαη ζε ζέζε εληόο ( 
ΟΝ ) ν Απηόκαηνο Γηαθόπηεο ηεο λέαο γελλήηξηαο θαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο, 
ζα ηίζεηαη εθηόο ( OFF) κε ηαπηόρξνλε ζέζε εληόο ( ON ), ηνπ αληίζηνηρνπ 
Απηόκαηνπ Γηαθόπηε ησλ δύν (2)  παξάιιεια ιεηηνπξγνύλησλ γελλεηξηώλ, ηζρύνο 
500 KVA έθαζηνο. 

 
β. ε θάζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ δηθηύνπ, ηα θνξηία ζα 

ειεθηξνδνηνύληαη από ηε λέα γελλήηξηα, νη δε πθηζηάκελεο θαη  παξαιιειηζκέλεο 
κεηαμύ ηνπο γελλήηξηεο, ζα εθθηλνύλ ηαπηόρξνλα κε ην λέν Ζ/Ε θαη ζα είλαη ζε 
εηνηκόηεηα ώζηε εάλ αζηνρήζεη ε λέα γελλήηξηα λα ειεθηξνδνηήζνπλ ηα θνξηία 
αλάγθεο κέζσ ηεο ππάξρνπζαο ζην Γεληθό Πίλαθα Υακειήο . 

 
     γ. Ζ κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ, όπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, ζα 
γίλεηαη κε θαηάιιεινπο ηεηξαπνιηθνύο Α/Γ  3 ζέζεσλ (ΝΔΟ Ζ/Ε - ΔΚΣΟ – ΠΑΛΑΗΑ 
H/Z ), κε ειεθηξηθή θαη κεραληθή καλδάισζε ώζηε λα απνθιείεηαη ε παξάιιειε 
ιεηηνπξγία ηνπο.  Σν άλνηγκα ηνπ δηαθόπηε από ηελ ζέζε εληόο ( ΟΝ ) ζηελ ζέζε 
ΔΚΣΟ  (OFF) θαη αληίζηξνθα ζα γίλεηαη κε ξπζκηδόκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, 
ώζηε λα απνθεύγνληαη νη άζθνπεο δεύμεηο θαη απνδεύμεηο,  Ζ δηάξθεηα θάζε εληνιήο 
θαη νη ελδηάκεζνη ρξόλνη εξεκίαο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ξπζκίδνληαη.  Θα 
ππάξρνπλ ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηνλ ηξόπν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη από πνηα πεγή 
ειεθηξνδνηνύληαη ηα θνξηία. 
 
   δ. Αληηθαηάζηαζε ηνπ απηνκαηηζκνύ κεηαγσγήο ΓΔΖ/ΖΕ ζηνλ 
Γεληθό Πίλαθα Υακειήο Σάζεο κε λέν απηνκαηηζκό κε Controller. 
 
   ε. Δγθαηάζηαζε θσηηζκνύ ζην Container ηνπ Ζ/Ε, θαζώο θαη  
πεξηκεηξηθά απηνύ, όπσο επίζεο θαη ηεο εμσηεξηθήο δεμακελήο γηα έιεγρν απηώλ  
ηηο λπρηεξηλέο ώξεο. 
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4. ΤΝΓΔΖ Ζ/Ε ΜΔ ΠΗΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΔΣΑΓΩΓΖ 
 

α. Σν ππόςε Ζ/Ε, ζα εγθαηαζηαζεί ζε παξαθείκελν, ησλ ήδε 
εγθαηεζηεκέλσλ Ζ/Ε, εμσηεξηθό ρώξν, ν νπνίνο ζα ππνδεηρζεί από ηελ Σερληθή 
Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.  Ζ ζύλδεζε ηνπ κε ηνλ πίλαθα απηόκαηεο κεηαγσγήο 
ζα γίλεη κε θαιώδηα δηαηνκήο ΝΤΤ 1x240mm2. Λόγσ απόζηαζεο ηνπ Ζ/Ε από ηνλ 
Τ/ εληόο ηνπ θηεξίνπ ηεο λέαο πηέξπγαο, ζα εγθαηαζηαζνύλ ζε θάζε θάζε έμη 
θαιώδηα ηεο σο άλσ δηαηνκήο, θαζώο θαη ηξείο (3) αγσγνί 240mm² γηα νπδέηεξν 
θαη ηξείο (3) αγσγνί γηα γείσζε 240mm² (ήηνη ζπλνιηθά 24 θαιώδηα ΝΤΤ 
1x240mm2). Δλδερόκελν επηπιένλ θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ ζα θαιπθζεί 
από ηελ απξόβιεπηε δαπάλε ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο. Απαηηείηαη επίζεο ε 
εγθαηάζηαζε θαισδίνπ ΝΤΤ θαηάιιειεο δηαηνκήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε  θσηηζκνύ 
θαη θόξηηζεο ζπζζσξεπηώλ.   

 
β. Ζ όδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα γίλεη σο εμήο: 
 

(1) ηνλ εμσηεξηθό ρώξν, εληόο ράλδαθα βάζνπο 60 
εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ, ηα θαιώδηα  ζα εγθαηαζηαζνύλ επί ζηξώκαηνο άκκνπ, 
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ θαη ζα  ζθεπαζηνύλ επίζεο κε άκκν 
ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνζηώλ ηνπ κέηξνπ. ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζνύλ  πιάθεο 
από ηζηκέλην κε ηα ραξαθηεξηζηηθά Υ.Σ.   θαη  ην ππόινηπν ηνπ ράλδαθα ζα 
ζθεπαζηεί κε ζθύξα. 

 
(2) Θα αλνηρηεί νπή ζην ζθπξόδεκα, κεηαμύ ηνπ δξόκνπ θαη 

ηνπ ηνηρίνπ, θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ηε δηέιεπζή ηνπο. Καηά  ηελ δηέιεπζε ηνπ 
δξόκνπ ζα θνπεί ε άζθαιηνο, ε νπνία ζα απνθαηαζηαζεί κε ην πέξαο ησλ 
εξγαζηώλ.  

 
(3) ην ππόινηπν κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ζα εγθαηαζηαζεί 

κεηαιιηθή ζράξα βαξέσο ηύπνπ γαιβαληζκέλε ελ ςπρξώ, δηαζηάζεσλ όζν 
απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζεζία  θαισδίσλ ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο, όρη 
κηθξόηεξε ησλ  500x100 mm, ε δε  ζηήξημή ηεο, ζα γίλεη κε ζηεξίγκαηα θαηάιιειεο 
αληνρήο. 

 
(4) Ζ δηεπζέηεζε ησλ θαισδίσλ εληόο ηνπ ράλδαθα θαη ηεο 

κεηαιιηθήο ζράξαο,  ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνύο θαη ηελ 
νδεγία δηαλνκήο ηεο ΓΔΖ  Νν 26 πίλαθαο Υ. 
 

5. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
  α. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 
επηδησθόκελνπ ζθνπνύ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε Ζ/Ε,  
γλσζηνύ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο, 
πηζηνπνηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηνο θαηά ISO 
9001/2008, θαη αζθάιεηαο εξγαζίαο θαηά OHSAS 1801/2007, ην νπνίν ζα 
ζπλνδεύεηαη από ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά δνθηκώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηε 
παξάγξαθν 2.8 ηεο παξνύζαο. Αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζα θέξεη επίζεο θαη ν 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ Ζ/Ε (ISO 9001/2008), ην νπνίν ζα είλαη αλεμάξηεην από ην 
πηζηνπνηεηηθό πνπ ζα θέξνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα θαη ηεο 
γελλήηξηαο. 
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  β. Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Ζ/Ε, ν αλάδνρνο ζα έρεη κεξηκλήζεη 
αλαιόγσο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ δνθηκώλ θαιήο 
ιεηηνπξγίαο  απηνύ.     
 
  γ. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη γηα ηελ εθπόλεζε θαη ππνβνιή  ζην 
ΓΔ/Γ2, γηα έιεγρν  θαη έγθξηζε, ζρεηηθήο κειέηεο εθαξκνγήο ρσξίο ηδηαίηεξν 
ηίκεκα θαη εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 
 
 
 
Σν 2ν Γξ 
 
 
 
Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο 

Σν 2ν Γξ/3ν 

 

 

 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο 

Ο πληάμαο 
 
 
 
Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο 

 
  



 

  ειίδα 1 από 1 

 

ΓΔ/Γ2  Έργο: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΦΔΓΡΙΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΥΤΟ 1250KVA ΣΟ 401 ΓΝΑ 

  Θέση: ΑΘΗΝΑ 

 
ΒΑΙΚΔ ΣΙΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ  

 
Ηκεξνκελία :    3/8/2018  

ΓΔΝΙΚΑ 
Ιζρύνπλ νη βαζηθέο ηηκέο εκεξνκηζζίωλ θαη πιηθώλ ηνπ πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαπίζηωζεο ηηκώλ 
δεκνζίωλ έξγωλ ηνπ εκεξνινγηαθνύ ηξηκήλνπ πνπ αλαγξαθέηαη δίπια ζε θάζε ηηκή θαη γηα όζεο ηηκέο 
δελ ππάξρνπλ ζην πξαθηηθό, ηζρύνπλ νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο γηα ηελ ίδηα επνρή θαη ζηνλ ηόπν 
ηνπ έξγνπ.   
 

A/A Τλικο/Δργ./Μηχ. Μον. 
Μετρ. 

Σιμή Σιμαριθμική 

1  ΔΡΓ. ΑΣΟΔ   001 
Δξγάηεο  

h  15,32  Γ ΣΡΙΜΗΝΟ €  Γεκνζίνπ 2012 

2  ΔΡΓ. ΑΣΟΔ   002 
Βνεζόο  

h  16,85  Γ ΣΡΙΜΗΝΟ €  Γεκνζίνπ 2012 

3  ΔΡΓ. ΑΣΟΔ   003 
Σερλίηεο   

h  19,86  Γ ΣΡΙΜΗΝΟ €  Γεκνζίνπ 2012 

4  Ν.ΤΛΙΚΟ   867.1.24 
Δθεδξηθό ειεθηξνπαξαγωγό 
δεύγνο ηξηθαζηθνύ ελαιιαζζνκέλνπ 
ξεύκαηνο ηάζεωο 230/ 400 V, 50 
πεξηόδωλ ηζρύνο 1250 KVA  

Σεκ.  143640,7
8  

Β ΣΡΙΜΗΝΟ €  Δκπνξίνπ 2012 

 
 

Σν 2ν  
 
 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο  

Σν 2ν/3ν  
 
 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο  

ύληαμε 
 
 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο  

 



 

  ειίδα 1 από 2 

 

ΓΕ/Γ2  Έργο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΦΕΔΡΘΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΘΑ ΘΥΤΟ 1250KVA ΣΟ 401 ΓΝΑ 

  Θέζη: ΑΘΗΝΑ 

 
ΑΝΑΛΤΣΘΚΟ ΣΘΜΟΛΟΓΘΟ Η/Μ ΕΡΓΑΘΩΝ  

 
Ζκεξνκελία :    3/8/2018  

 

A.T.: 001  
 
 Ν8959.24  Εθεδρικό ηλεκηροπαραγωγό ζεύγος, ηριθαζικού εναλλαζόμενοσ 

ρεύμαηος, ηάζεως 230/400 V, 50 περιόδων Θζτύος 1250 KVA  
 

Κωδ. αλαζεώξεζεο :  ΗΛΜ 58  100,00%  
 
      Δθεδξηθό ειεθηξνπαξαγωγό δεύγνο, ηξηθαζηθνύ ελαιιαζόκελνπ ξεύκαηνο, ηάζεωο 230/400 V, 50 
πεξηόδωλ, απνηεινύκελν από θηλεηήξα DIESEL θαη ελαιιαθηήξα πιήξεο κε δεμακελή θαπζίκωλ θαη 
πίλαθα απηόκαηεο κεηαγωγήο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε ηνπ δεύγνπο θαη πίλαθα κεηαγωγήο, 
ηωλ βνεζεηηθώλ δηαηάμεωλ θαη απαξαηηήηωλ ζωιελώζεωλ θαη θαιωδηώζεωλ, ηελ απνζήθε θαπζίκωλ 
θαζώο θαη ηωλ ζωιελώζεωλ απαγωγήο θαπζαεξίωλ θαη θάζε εξγαζία κε ηα πιηθά θαη κηθξνϋιηθά γηά 
ηελ θαηαζθεπή ηεο από κπεηόλ βάζεωο ηεο εγθαηαζηάζεωο ηνπ δεύγνπο θαη πίλαθα κεηαγωγήο, ηεο 
θαηαζθεπήο ηωλ ζωιελώζεωλ θαη θαιωδηώζεωλ, ηεο δνθηκήο θαη ηεο παξαδόζεωο ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία, θαηά ηα ινηπά ωο Σερληθή Πεξηγξαθή.    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  

 
Αλάιπζε άξζξνπ 

1. ΤΛΗΚΑ     
             
α)  Δθεδξηθό ειεθηξνπαξαγωγό δεύγνο 
ηξηθαζηθνύ ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο 
ηάζεωο 230/ 400 V, 50 πεξηόδωλ ηζρύνο 
1250 KVA, κε όια ηα πιηθά θαη κηθξνϋιηθά, 
ωο αλαθέξεηαη αλωηέξω θαηά ηα ινηπά ωο 
Σερληθή Πεξηγξαθή.  

   

Ν.ΤΛΘΚΟ 867.1.24  (T.E) (Σεμ.)  1,00x143640,78  = 143640,78  
Τιηθά: θαη κηθξνϋιηθά (βάζε, θαιωδηώζεηο, 
ζωιελώζεηο) 0,03 ηνπ α  

   

       0,03x143640,78  = 4309,22  
2. ΔΡΓΑΗΑ     
             
α) Δξγαζία Σερλίηεο     
ΕΡΓ. ΑΣΟΕ 003   (h)  80,0x19,86  = 1588,8  
β) Βνεζόο     
ΕΡΓ. ΑΣΟΕ 002   (h)  180x16,85  = 3033  
γ) Δξγ.     
ΕΡΓ. ΑΣΟΕ 001   (h)  150x15,32  = 2298  

Άζξνηζκα    
       143640,78+4309,22+1588,8+30

33+2298  
= 154869,8  

 
Σηκή Μνλάδνο  1 Σεκ.  = 154869,80 

€ 
    

( ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ 
ΔΝΝΗΑ ΔΤΡΩ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ )  
 
 
 
 



 

  ειίδα 2 από 2 

 

A.T.: 002  
 
 Ν8773.1.15  ύνδεζη ΗΖ με πίνακα μεηαγωγής με καλωδιώζεις ηύποσ NYY 

1τ240mm2, ήηοι προμήθεια και εγκαηάζηαζη 24 ζσνολικά καλωδίων 
1τ240mm2 (6 για ηην κάθε θάζη), όπως περιγράθεηαι ζηην Σετνική 
Περιγραθή.   

 
Κωδ. αλαζεώξεζεο :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      ύλδεζε ΖΕ κε πίλαθα κεηαγωγήο κε θαιωδηώζεηο ηύπνπ NYY 1ρ240mm2, ήηνη πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε 24 ζπλνιηθά θαιωδίωλ 1ρ240mm2 αλά κέηξν κήθνπο (6 γηα ηελ θάζε θάζε, 3 θαιώδηα 
γηα ηνλ νπδέηεξν θαη 3 θαιώδηα γηα ηελ γείωζε), όπωο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή 
Πεξηγξαθή, πιήξωο ηνπνζεηεκέλα, δειαδή αγωγνί ΝΤΤ, εθζθαθέο, επηρώζεηο, άκκνο, πιάθεο 
ηζηκέληνπ, πιηθά ζπλδέζεωο θαη επηζεκάλζεωο (κνύθεο, θωο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζωλ 
επηζεκάλζεωο, αλαινγία άκκνπ θιπ), ηνκήο θαζαίξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο αζθάιηνπ, ηνπνζέηεζε 
γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ κεηαιιηθήο ζράξαο επί ηνπ ππόινηπνπ κήθνπο ηεο δηαδξνκήο ηωλ θαιωδίωλ 
(θαη όπνπ απαηηείηαη), κηθξνϋιηθά επί ηόπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεωο, δηαθιαδώζεωο δνθηκώλ, γηά 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία θαηά ηα ινηπά ωο Σερληθή Πεξηγξαθή.    
( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο ζπλδέζεωο ωο αλωηέξω 

 
Αλάιπζε άξζξνπ 

 
Σηκή Μνλάδνο  1 κκ  = 552,00 €     
( ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΔΤΡΩ )  
 
 
 
 

Σν 2ν  
 
 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο  

Σν 2ν/3ν  
 
 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο  

ύληαμε 
 
 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο  

 



  Σειίδα 1 από 1 

 

ΓΕ/Γ2  Έργο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΦΕΔΡΘΚΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΘΑ ΘΥΤΟ 1250KVA ΣΟ 401 ΓΝΑ 

  Θέζη: ΑΘΗΝΑ 

 
ΣΘΜΟΛΟΓΘΟ Η/Μ ΕΡΓΑΘΩΝ  

 
Ηκεξνκελία :    3/8/2018  

A.T.: 001  
 
Ν8959.24  Εθεδρικό ηλεκηροπαραγωγό ζεύγος, ηριθαζικού εναλλαζόμενοσ 

ρεύμαηος, ηάζεως 230/400 V, 50 περιόδων Θζτύος 1250 KVA  
 

Κωδ. αλαζεώξεζεο :  ΗΛΜ 58  100,00%  
 
      Εθεδξηθό ειεθηξνπαξαγωγό δεύγνο, ηξηθαζηθνύ ελαιιαζόκελνπ ξεύκαηνο, ηάζεωο 230/400 V, 50 
πεξηόδωλ, απνηεινύκελν από θηλεηήξα DIESEL θαη ελαιιαθηήξα πιήξεο κε δεμακελή θαπζίκωλ θαη 
πίλαθα απηόκαηεο κεηαγωγήο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθόκηζε ηνπ δεύγνπο θαη πίλαθα κεηαγωγήο, 
ηωλ βνεζεηηθώλ δηαηάμεωλ θαη απαξαηηήηωλ ζωιελώζεωλ θαη θαιωδηώζεωλ, ηελ απνζήθε θαπζίκωλ 
θαζώο θαη ηωλ ζωιελώζεωλ απαγωγήο θαπζαεξίωλ θαη θάζε εξγαζία κε ηα πιηθά θαη κηθξνϋιηθά γηά 
ηελ θαηαζθεπή ηεο από κπεηόλ βάζεωο ηεο εγθαηαζηάζεωο ηνπ δεύγνπο θαη πίλαθα κεηαγωγήο, ηεο 
θαηαζθεπήο ηωλ ζωιελώζεωλ θαη θαιωδηώζεωλ, ηεο δνθηκήο θαη ηεο παξαδόζεωο ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία, θαηά ηα ινηπά ωο Τερληθή Πεξηγξαθή.    
( 1 Τεκ. )  Τεκάρην  
 
ΕΤΡΩ (Ολογράθως): ΕΚΑΣΟΝ ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΕΕΡΕΘ ΥΘΛΘΑΔΕ ΟΚΣΑΚΟΘΑ 

ΕΞΗΝΣΑ ΕΝΝΘΑ  ΚΑΘ ΟΓΔΟΝΣΑ  ΛΕΠΣΑ  
  

 (Αριθμηηικώς): 154869,80      
 

A.T.: 002  
 
 Ν8773.1.15  ύνδεζη ΗΖ με πίνακα μεηαγωγής με καλωδιώζεις ηύποσ NYY 

1τ240mm2, ήηοι προμήθεια και εγκαηάζηαζη 24 ζσνολικά καλωδίων 
1τ240mm2 (6 για ηην κάθε θάζη), όπως περιγράθεηαι ζηην Σετνική 
Περιγραθή.   

 
Κωδ. αλαζεώξεζεο :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Σύλδεζε ΗΖ κε πίλαθα κεηαγωγήο κε θαιωδηώζεηο ηύπνπ NYY 1ρ240mm2, ήηνη πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε 24 ζπλνιηθά θαιωδίωλ 1ρ240mm2 αλά κέηξν κήθνπο (6 γηα ηελ θάζε θάζε, 3 θαιώδηα 
γηα ηνλ νπδέηεξν θαη 3 θαιώδηα γηα ηελ γείωζε), όπωο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ Τερληθή 
Πεξηγξαθή, πιήξωο ηνπνζεηεκέλα, δειαδή αγωγνί ΝΥΥ, εθζθαθέο, επηρώζεηο, άκκνο, πιάθεο 
ηζηκέληνπ, πιηθά ζπλδέζεωο θαη επηζεκάλζεωο (κνύθεο, θωο, πέδηια, αλαινγία νπηνπιίλζωλ 
επηζεκάλζεωο, αλαινγία άκκνπ θιπ), ηνκήο θαζαίξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο αζθάιηνπ, ηνπνζέηεζε 
γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκώ κεηαιιηθήο ζράξαο επί ηνπ ππόινηπνπ κήθνπο ηεο δηαδξνκήο ηωλ θαιωδίωλ 
(θαη όπνπ απαηηείηαη), κηθξνϋιηθά επί ηόπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεωο, δηαθιαδώζεωο δνθηκώλ, γηά 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία θαηά ηα ινηπά ωο Τερληθή Πεξηγξαθή.    
( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο ζπλδέζεωο ωο αλωηέξω 
 
ΕΤΡΩ (Ολογράθως): ΠΕΝΣΑΚΟΘΑ ΠΕΝΗΝΣΑ ΔΤΟ     
 (Αριθμηηικώς): 552,00      
 

Τν 2ν  
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο  

Τν 2ν/3ν  
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο  

Σύληαμε 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο  

 



 

  Σειίδα 1 από 1 

 

ΓΕ/Γ2  Έργο: ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΗ 
ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΥΤΟ 1250KVA ΣΟ 401 ΓΝΑ 

  Θέζη: ΑΘΗΝΑ 

 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Η/Μ ΕΡΓΑΙΩΝ  

 
Ηκεξνκελία :    3/8/2018  

 

Α/Α  Περιγραθή Εργαζίας  
Κωδικός 
Άρθροσ  

Αρ. 
Σιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηζ

ης  

Μονά
δα  

Ποζό 
ηηηα  

Σιμή 
( € )  

Έκπηω
ζη 

( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € 
)  

Ολική ( € )  

 

1. 
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙ
ΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  

         

1 

 
Σύλδεζε ΗΖ κε πίλαθα 
κεηαγωγήο κε θαιωδηώζεηο 
ηύπνπ NYY 1ρ240mm2, ήηνη 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
24 ζπλνιηθά θαιωδίωλ 
1ρ240mm2 (6 γηα ηελ θάζε 
θάζε), όπωο πεξηγξάθεηαη 
ζηελ Τερληθή Πεξηγξαθή.   

  
Ν8773.1.15  

002  
ΗΛΜ 47 
100,00% 

κκ  10  552  0,00%  5.520,00   

2  

 
 
 
 
Εθεδξηθό ειεθηξνπαξαγωγό 
δεύγνο, ηξηθαζηθνύ 
ελαιιαζόκελνπ ξεύκαηνο, 
ηάζεωο 230/400 V, 50 
πεξηόδωλ Θζρύνο 1250 KVA, 
όπωο πεξηγξάθεηαη ζηελ 
Τερληθή Πεξηγξαθή.  

  Ν8959.24  001  
ΗΛΜ 58 
100,00% 

Τεκ.  1  
15486

9,8  
0,00%  154.869,80   

     Αζξνηζκα Εξγαζηώλ :    160.389,80  160.389,80  

           

 
Εξγαζίεο Πξνππνινγηζκνύ   160.389,80  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  28.870,16  
Απξόβιεπηα (%)  15,00%  28.388,99  

Σύλνιν :   217.648,95  

Σύλνιν :    
Φ.Π.Α (%)  24,00%  52.235,75  

Γεληθό Σύλνιν :   269.884,70  
 

Τν 2ν  
 
 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο 

Τν 2ν/3ν  
 
 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο 

Σύληαμε 
 
 
 

Μαξίλεο Παλαγόπνπινο 
Μερ/γνο Μερ/θόο 

 



 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΥΤΟ 1250 KVA ΣΟ 401 ΓΝΑ 

 731 ΔΝΗ ΣΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                             ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ                               ΕΛΙΔΑ : 1 

ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ:  

   

ΦΟΡΔΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

  

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΑΡΥΗ:  

 

 ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ 

 ΤΠΗΡΔΙΑ:        

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙ-

Ο/ΤΠΔΘΑ/ΓΔ 

ΑΓΤ/ΓΜΥ 

 

ΑΓΤ/ΓΜΥ 

 

731 ΓΔ 

 

 

ΑΓΤ/ΓΜΥ 

ΔΡΓΟ: 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΦΔ-

ΓΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑ-

ΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔ-

ΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΙΥΤΟ 1250 KVA 

ΣΟ 401 ΓΝΑ 

Π/Τ: 269.884,70 € 

ΘΔΗ: 401 ΓΝΑ 

 

 

 

 ΥΡΗΜΑΣΟ-

ΓΟΣΗΗ: 
ΠΓΔ 

 

 

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

 
 

Α.  ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

Άξζξν 1ν (Αληηθείκελν ηεο ΔΤ) 

 
 ηελ παξνχζα Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθνί 
φξνη, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη 
ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ζα εθαξκνζζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

 

Άξζξν 2ν (Αληηθείκελν Δξγνιαβίαο) 

 
1. Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο απνηειεί ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξ-

γνπ: 

«ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΦΔΓΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡ-

ΓΔΙΑ ΙΥΤΟ 1250 KVA ΣΟ 401 ΓΝΑ»                                                   

 2.  Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ  269.884,70 €  
σο αθνινχζσο: 
 
      Γαπάλε εξγαζηψλ      : 160.389,80 € (Ζ/Μ: 160.389,80€,)                                                                                        
             Γ.Δ. & Ο.Δ.     18%     :   28.870,16 € 
     Απξφβιεπηα   15%     :   28.388,99 € 
     ΦΠΑ                24%     :   52.235,75 € 
 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ  ΠΓΔ 
 
 

Άξζξν 3ν (ηνηρεία Δξγνιαβίαο) 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 5.2 ηεο Γηαθήξπμεο: 
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 Σα νξηδφκελα ζαλ ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, κε βάζε ηα ν-
πνία ζα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη ηα παξαθάησ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλί-
αο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θα-
ησηέξσ: 
 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 
2. Ζ Γηαθήξπμε. 
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο. 
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ. 
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).  
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο. 
9.    Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ 

ππεξεζία θαη νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν,  
αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο η-
ζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.  

10.    Σν Υξνλνδηάγξακκα/Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ 
ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 5.3 ηεο Γηαθήξπμεο: 

 
 Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα: 
 
 1.  Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 ηνπ                      
Ν. 4412/16. 
 2.   Οη Δπξσθψδηθεο. 
 3. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.               
(ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.). 

                    4. Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) (Αξηζκ. ΓΗ-
ΠΑΓ/ΟΗΚ/273,ΦΔΚ 2221 Β’/ 30-7-12)  (ΔΛ.Ο.Σ.) 
         5.    Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
  

 Άξζξν 4ν (Γηελέξγεηα – πκκεηνρή – Καηαθύξσζε Γηαγσληζκνύ – ύκβαζε)    

  

 1. Ζ δηελέξγεηα – ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ γίλεηαη όπσο νξίδεηαη ζηε Γηαθή-

ξπμε.  
 
    2.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηκέλεη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη απφ ην άξζ. 105 (παξ.2 θαη 4) ηνπ 
Ν.4412/16. ηελ δηαθήξπμε θαζνξίδεηαη ε Αξρή πνπ ζα εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ηεο δε-
κνπξαζίαο. 
 
    3.  Ο αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί, νθείιεη λα βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν θαη ζε ρξφλν 
πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 105  παξ. 4 
ηνπ Ν.4412/16 θαη λα θαηαζέζεη ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο φπσο πξνβιέπε-
ηαη ζηελ παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16. 
 Με εκθάληζε ηνπ κεηνδφηε ή κε πξνζθφκηζε ηεο πην πάλσ εγγχεζεο ζπλεπάγεηαη, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 παξ.5 ηνπ Ν.4412/16: 
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  α.   Έθπησζή ηνπ κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζί-
αο ρσξίο θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη  
 
  β.   Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζαλ 
εηδηθή πνηλή θαη απνηειεί ιφγν πεηζαξρηθήο δίσμεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ 
Ν. 3669/08, φπσο απηφ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηε πεξίπησζε (31) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 
377 ηνπ Ν.4412/16  . 
 

 Άξζξν 5ν (Έλαξμε-Πέξαο Δξγαζηώλ-Πξνζεζκίεο-Υξνλνδηάγξακκα-Παξαηάζεηο) 

 
 1.  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αξρίζεη ηηο εξγαζίεο ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε παξ.2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 

Ν.4412/16 θαη λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ κέζα ζε  70  εξγάζηκεο θαη κε κέ-

ξεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
χκθσλα κε ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/16, νξίδνληαη νη παξαθάησ ηκεκαηηθέο πξνζεζκί-
εο: 
  

           α.   Απνθιεηζηηθέο…………………………………………………………. 

    70  εκέξεο γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ  

         β.   Δλδεηθηηθέο ( παξ. 4β ηνπ άξζξ.147 ηνπ Ν. 4412/16)   αλά (1-2) κήλεο. 

 .......................................................... 

 .......................................................... 

   

2. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 145 κέζα ζε δεθαπέληε (15) 
κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξε-
ζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ παξαπάλσ 
πξνζεζκία. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο έξγσλ 
πνπ ζηηο δεκνπξαζίεο ηνπο θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηά-

μεηο θαη επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα λνκαξρηαθά κεηξψα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θνηλνπνηεί έγθαηξα ζηνλ αλάδνρν πίλαθεο ησλ εξγαζηψλ πνπ 
πξέπεη λα εθηειεζζνχλ. Ο πξψηνο πίλαθαο θνηλνπνηείηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκ-
βαζεο 
 
   3.   Με ηα άξζξα 145, 147 θαη 148 ηνπ Ν. 4412/16 θαζνξίδνληαη ηα αλαθεξφκε-
λα ζηελ ζπλνιηθή θαη ζηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζηελ παξάηαζε κε ή ρσξίο αλαζεψ-
ξεζε θαη ζηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο γηα παξαβίαζε πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ.  
 
    4.   ε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσ-
λα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16, ε ηειηθή επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ε-
πηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ, γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηεξήζεσο, εηδηθή πνηληθή 
ξήηξα πνζνζηνχ 2‰ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν θαη 
επηβάιιεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 
 
  5.     ε φηη αθνξά ζηε δηαθνπή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλ-
ζεθψλ ζα εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ: 
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     α.   ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη ππν-
ρξεσηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν ζα αλαγξάθνληαη ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επη-
θξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, θαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζε πιήξε αλά-
πηπμε ή κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (εξγαζίεο πνπ δελ επεξεάδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 
απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο) ή ε αλάγθε λα γίλεη δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ. 
 
     β.     Γηα ηηο κέξεο πνπ επηβάιιεηαη πιήξεο δηαθνπή εξγαζηψλ ζα εθδίδεηαη 
απφ ηελ Γηεχζπλζε θάζε κήλα Γηαηαγή πνπ ζα θνηλνπνηείηαη ζηελ Πξντζηάκελε Αξρή. Οη 
κέξεο πνπ ζα ζεσξνχληαη λεθξέο, ζα αλαγξάθνληαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ αιιά δελ 
ζα παξέρνπλ ζηνλ αλάδνρν ην δηθαίσκα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ 
Ν. 4412/16) πεξί δηαιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο. 
 

Άξζξν 6ν (Παξαιαβή Δξγαζηώλ-πληήξεζε έξγσλ) 
 
  1.  Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 ηνπ 
Ν.4412/16. 
 
  2.    Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ε-
κεξνκελία ιήμεσο ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/16. 
Καηά ηνλ ρξφλν απηφ, ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπ-
ληήξεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα: 171 θαη 157, ηνπ Ν.4412/16. Ο ρξφλνο ππν-
ρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο βεβαίσζεο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ.  
 

Άξζξν 7ν (Πιεξσκέο) 
 
 Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαη νη πιεξσκέο ηνπ έξγνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 
152 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο ηνπ ΓΔ. 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΠΓΔ  
Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ππνγεγξακκέλνη ππνβάιινληαη ζηε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζηα απαηηνχκελα - πξνβιεπφκελα αληίηππα θαηά ρξνληθά δηα-
ζηήκαηα φρη κηθξφηεξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κεηά ηνλ έ-
ιεγρν εγθξίλεη απηνχο. 

Αλ ν ινγαξηαζκφο πνπ έρεη ππνβιεζεί έρεη αζάθεηεο ή αλαθξίβεηεο, ζε βαζκφ πνπ 
λα είλαη δπζρεξήο ε δηφξζσζή ηνπ, ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, κε δηαηαγή ηεο πξνο ηνλ 
αλάδνρν, επηζεκαίλεη ηηο αλαθξίβεηεο ή αζάθεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη 
παξαγγέιιεη ηελ αλαζχληαμε θαη επαλππνβνιή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε νξηδφκελε 
κεληαία πξνζεζκία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ αξρίδεη απφ ηελ επαλππνβνιή, χ-
ζηεξα απφ ηελ αλαζχληαμε απφ ηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 8ν (Πξνθαηαβνιέο) 
 
 Ζ ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ελεξγείηαη κε βάζε ην άξζξν 150 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ 
ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ απφ 
ηνλ αλάδνρν επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Γηα ην πνζφ απηφ βαξχλεηαη ν αλάδνρνο κε ηφθν. 

 

Άξζξν 9ν (Αλαζεσξήζεηο) 
 

Οη ηηκέο ηεο κειέηεο ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 153 
ηνπ Ν. 4412/16. 
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Άξζξν 10ν  (Πνηληθέο Ρήηξεο) 
 

Γηα θάζε κέξα ππεξβάζεσο ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο 

ηνπ έξγνπ θαη γηα ρξφλν ίζν κε ην 20% ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δειαδή 14        
εκέξεο ν αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε εκεξήζηα πνηληθή ξήηξα ίζε κε 10% ηεο κέζεο εκεξή-
ζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ θαη γηα ρξφλν ίζν κε ην 

10% ηεο αξρηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δειαδή 7 εκέξεο, ε εκεξήζηα πνηληθή ξήηξα 
νξίδεηαη ίζε κε ην 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ησλ  21  εκεξψλ ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/16.  

 Γηα θάζε κέξα ππεξβάζεσο ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ηζρχεη πνηληθή ξήηξα 
ίζε κε ην 15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 

Γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο ηεο θαζεκεξηλήο ηήξεζεο ηνπ Ζκεξνινγίνπ ηνπ έξγνπ 
ζα επηβάιιεηαη εηδηθή πνηληθή ξήηξα 100€ αλά εκέξα. Ζ ξήηξα απηή ζα επηβάιιεηαη απφ 
ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία , χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο , ζηελ 
νπνία ν Δπηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηε παξάιεηςε ηήξεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξη-
δφκελα ζηε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Ν.4412/16.  
 

Άξζξν 11ν (Κξαηήζεηο θαη Λνηπέο Οηθνλνκηθέο Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ) 
 
 

 1.  Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΠΓΔ θαη ζε θάζε πιεξσκή γίλνληαη 
νη αθφινπζεο θξαηήζεηο: 
  α    Κξάηεζε 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΖΤ 
  γ.    Κξάηεζε 0,0036 % ππέξ ραξηνζήκνπ 
  δ.    Κξάηεζε 0,00072 % ππέξ ΟΓΑ/ραξηνζήκνπ 
  ε.    Κξάηεζε 3 % ππέξ Φφξνπ εηζνδήκαηνο 
    ζη.    Κξάηεζε 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ 
             δ.    Κξάηεζε 0,02% ππέξ Γεκνζίνπ (Ν.4412 άξζξν 36. παξ.6) εθφζνλ εθδνζεί 
ε ζρεηηθή ΚΤΑ. 
             ε.  Πιένλ ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε θξάηεζε 0,6% Π.Ο ΔΜ-
ΓΤΓΑ θαζψο θαη ην ραξηφζεκν θαη ην ΟΓΑ/ΥΑΡΣ πνπ αλαινγεί επί απηψλ θαη λα πξν-
ζθνκίδεη γηα ηε πιεξσκή ηνπο, πέξαλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα πξσηφηππα 
δηθαηνινγεηηθά θαηάζεζεο ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ.  
 
 
 3.   Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 
 
    α. Να εθπιεξψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 
θάζε θνξά. 
 
    β.  Να πιεξψζεη ηα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαηηήησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο 
δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο. 
 
    γ.  Να εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην ΗΚΑ θαη ηνπο ινηπνχο αζθαιη-
ζηηθνχο νξγαληζκνχο, κε ππνρξέσζε ηεο Τπεξεζίαο λα ειέγρεη αλ φια απηά ζπκθσλνχλ 
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
   δ.  Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 
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   ε.  Να εθπιεξψζεη φιεο ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 
ζην άξζξν 138  ηνπ Ν. 4412/16. 
   
  4.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ γηα ηα 
θάζε είδνπο κεηαθνξηθά ηνπ κέζα πνπ ζα θπθινθνξνχλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Δ-
πίζεο δελ απαιιάζζεηαη ν αλάδνρνο απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 
3092/54 γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θ.ι.π. θαζψο θαη 
απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο θφξνπο θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ, φπσο 
απηέο ηνπ Ν.Γ. 4486/66 ΦΔΚ 131 ηεχρνο Α θαη 4535/66 ΦΔΚ 16 ηεχρνο Α, πεξί ηξνπν-
πνηήζεσο θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.  
Δπίζεο ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή 
δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 
ηζρχνπλ φπσο απηέο ησλ Ν. 2366/.53 (ΦΔΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΔΚ 273Α/27-12-
71) θαη 893/79. 
    

Άξζξν 12ν  

 
 Σν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ (θαη ηνχην εθφζνλ δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο), γηα γεληθά έμνδα, φθεινο εξγνιάβνπ θαη ινηπά, νξί-

δεηαη ζε 18 % ζχκθσλα κε ηε παξ. 7.ζ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/16.  
 

Άξζξν 13ν (Απμνκεηώζεηο Δξγαζηώλ-ύληαμε ΠΚΣΝΜ) 
 
 Γηα ηηο απμνκεηψζεηο ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη γηα ηπρφλ λέεο εξγαζίεο πνπ ζα απαη-
ηεζεί ε εθηέιεζή ηνπο, ν θαζνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ θαη ηηκψλ κνλάδνο αληί-
ζηνηρα ζα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16 φπσο 
ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο Γεκνπξαζίαο. 
 
 Δπηηξέπεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ επί έιαζζνλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηα νξη-
δφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (άξζξν 156 ηνπ Ν. 4412/16). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β.  ΓΙΑΦΟΡΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 

 
 

Άξζξν 14ν (Δγθαηαζηάζεηο Αλαδόρνπ)  

 
 1. Με ηελ εγθαηάζηαζε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ζηε ζέζε ηνπ έξ-
γνπ εππξφζσπα θαη θαηάιιεια γξαθεία θαη λα ηα εθνδηάζεη κε ηα απαξαίηεηα έπηπια 
θαη είδε (γξαθεία, θαζίζκαηα, ζεξκάζηξεο, ιπρλίεο θ.ι.π) γηα ηελ παξνρή ζηέγεο, ζηνπο 
επηβιέπνληεο θαη ηνπο βνεζνχο ηνπο θαη λα δηαζέηεη φια ηα απαηηνχκελα φξγαλα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ δνθηκαζίαο πιηθψλ θαη ειέγρνπ 
ησλ έξγσλ. Δπίζεο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ δηά-
λνημε πξνζπειάζεσλ πξνο ην έξγν θαη ζηηο ζέζεηο γηα ηελ ιήςε πιηθψλ.  
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 2. Όιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ 
εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ζπλππνινγηζηεί απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
 

Άξζξν 15ν  (Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο Πξνζσπηθνύ)   

 
 1.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη ηνπο Νφκνπο γηα ηηο θνηλσ-
ληθέο αζθαιίζεηο θαη θάζε άιιν Σακείν Δπηθνπξηθήο ή άιιεο αζθάιηζεο, σκαηείσλ 
θ.ι.π θαη λα ρξεζηκνπνηεί κφλν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα 
ινηπά Σακεία. Δπίζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο ηζρχνληεο Νφκνπο, Τπνπξγηθέο α-
πνθάζεηο θαη Αζηπλνκηθέο Γηαηάμεηο γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη 
λα παξαδίδεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο θάζε ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη φηη 
ην απαζρνινχκελν ζην έξγν πξνζσπηθφ είλαη αζθαιηζκέλν. Σα αλαζθάιηζην πξνζσπη-
θφ ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο απφ ην έξγν.  
 

2.    Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ φπσο εθθξάδν-
ληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Οθεί-
ιεη δειαδή λα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ έξγσλ φζν 
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνδφηε, θαζψο επίζεο θαη θάζε 
ηξίηνπ πνπ έρεη ή φρη ζρέζε κε ην έξγν. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ απφιπηε επζχλε , αζηηθή 
θαη πνηληθή, γηα θάζε ηπρφλ αηχρεκα, δεκηά ή βιάβε πνπ ζα ζπκβεί ζε εξγαδφκελν ή ζπ-
λαιιαζζφκελν ή θαη ζε θάζε ηξίην, επεηδή δελ είραλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθα-
ιείαο αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο 
γηα ηελ πιεξσκή πξνζηίκνπ, ρξεκαηηθήο πνηλήο ή απνδεκηψζεσο θαη έρεη θάζε άιιε 
πνηληθή ή αζηηθή επζχλε, ε νπνία πξνθχπηεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξ-
γνπ (εξγαηηθά αηπρήκαηα, αζηηθά αδηθήκαηα θιπ). 

 

Άξζξν 16ν (Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην Δξγνηάμην*) 
 
χκθσλα κε ηελ εγθχθιην 27/15-10-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηε-
ηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΓΓΓΔ) ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 

1.  Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηη-
θήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξν-
ζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα 
εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζε-
λεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.7-9), Ν.4412/16 (αξζ. 138 
παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42). 

 
2.  ηα πιαίζην ηεο επζχλεο ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξη-
λήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16 (αξζ. 138, 
παξ.7). 

 
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην 
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ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλα-
γθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ : Ν.4412/16 (αξ. 138 παξ.7 θαη αξ.378). 

 
             γ.  Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο 

θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 
ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη 
ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 
(αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 

 
                   δ.  Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ  ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκε-
λνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαί-
ηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ 
κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έ-
ρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 
 

3.  χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ηεξεί ηα αθφινπζα : 
 

3.1  Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο  ΑΤ) - 

Φάθεινο  Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 
 

    α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξν-
βιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν 
ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φ-
γθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ 
γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 
305/96. 
 

   β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α νπνία 
απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε 
ην Π.Γ. 305/96 (αξ. 3 παξ.8) θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια ηος επγοηαξίος οπίζεηαι ζηο άπθπο 2 παπ.1 ζε ζςνδςαζμό με ηο παπάπηημα Ι ηος άπθπος 12 ηος 
ΠΔ 305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύπωζη ηος Κώδικα νόμων για ηην ςγεία και ηην αζθάλεια ηων επγαζομένων άπ. δεύηεπο, 
καηαπγεί διαηάξειρ πος πςθμίζονηαι από αςηόν όπωρ διαηάξειρ ηων : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ. 
 

   γ.  Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο 
κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ 
Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ 
θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφ-
ρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 
 

   δ.  Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγα-
ζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο 
ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ-
ΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16(αξζ. 138 παξ.7 θαη αξζ.378). 
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   ε.  Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : 

ΠΓ305/96 (αξ. 3 παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη 
λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

 
   ζη. Να ηεξήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο 

(ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ). 
 
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θα-
ηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ 

γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 
 
Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) 

θαη ζηηο ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔ-
ΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.4412/16 (αξζ. 138 παξ.7 θαη άξζ.378). 

 
Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 

παξ.4), φηαλ : 
α.  Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
 

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχ-
λνπο:Π.Γ.305/96 (αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ). 
 

γ.  Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζί-
αο. 
 

δ.  Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή 
ηνπ έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη π-
γείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξ-
ζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 
10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 
 
  Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε ν-
πνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 αξ. (170 θαη 172). 
 

 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
Έξγνπ θαη ην ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) 
θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 
 

 Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξη-
ιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩ-
ΓΔ. 
 

3.2  Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο – ηήξεζε 

ζηνηρείσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 

 α.  Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιη-
γφηεξνπο απφ 50 εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 
παξ.4). 
 
           β.  Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απα-

ζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη 
αξ. 4 έσο  

 
             γ.  Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επη-
ρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο 
Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλά-
δνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη 
δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 
 
             δ.  ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ 
αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, 
ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
 
                    (1)  Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο 
θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη 
ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηί-
ζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 
 
                     (2)  Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην 
νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο 
Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17 παξ.1). 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απ-

ηψλ. 
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη 

θαη ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή 

ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη 
λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν 
ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξ-
ζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη 
κφλν. 
 

   ε.     ηε ηήξεζε βηβιίνπ αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη 
ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ 
Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β).Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο 
παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέ-
ζηεξεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ 
ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφ-
ζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνη-
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ρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο 
Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 
 

   ζη.     Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ 
εξγαδφκελν αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 
(αξ.43 παξ.2γ). 
 

  δ. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 
 

3.3  Ηκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο 

(ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξ-
γαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 
παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
 

Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επη-
βιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο 
γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ 
ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, 
θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε 
αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 
 

    3.4  πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξσλ 

Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 

 
   Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπ-

ζρεηίδεηαη κε ην Ζ Μ Α. 
ην πιαίζην ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε 

θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ 
αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπ-
ρήκαηνο. 

 
 

4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ 

εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην. 

 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ 

ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
 

α.   Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψ-
ξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ 
ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 
 
                         β.   Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξ-
γίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξί-
σλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο 
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εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 
(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 
 
                           γ.   Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί α-
ηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδν-
κέλσλ απφ η νπο θηλδχλνπο η σλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 
305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 
 
                            δ.   Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θα-
ηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε 
ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ ε-
θξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 
305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
 
                            ε.    Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη 
πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηε-
ξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 
(αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14). 
 
                            ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηα-
ζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσ-
ζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη 
εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμν-
πιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-
108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη 
Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

 

4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησ-

ζε - εθθόξησζε – ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

 
               α.  Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ 
ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχ-
κελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα 
γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψ-
ξνπο πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη 
ηελ ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
 
   β.    Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφ-
ζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 
47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 3542/07 (αξ.43,44). 
 
     γ.   Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ α-
ζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 
θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, 
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ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 
(αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35). 
 
    δ.   Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο 
θφξησζεο, εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άι-
ισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 
305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ 
παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30). 
 
    ε.     Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : 
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο ν-
ζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) 
πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : 
Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απ-

ηώλ. 

 
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκα-

ηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). 
 
   α.   Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ 
ησλ κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκά-
ησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξ-
γαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θν-
ξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 
499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 
(παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 
15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 
 
   β.  Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, 
κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 
απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 
 

          (1)  Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
 

(2)  Άδεηα θπθινθνξίαο 
 

(3)  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
 

(4)  Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
 

(5)   Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 
(αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, 
παξ.2.1).εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 
 

 (6)    Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο 
(νξζή ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ 
ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ89/99 
(αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 
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 (7)    Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγί-
εο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα 
κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 
 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην εί-

δνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, 

πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην εί-
δνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 
 

5.1  Καηεδαθίζεηο : 

 
  Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 

(αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-
γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 
3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 
2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 
 

5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

 
   Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 
(αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-
γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, πα-
ξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 
 
 
 
 
 

5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο 

ζε ύςνο, Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

 
    ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 
16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 
12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14). 
 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

 
                       ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ 
αξ.νηθ.16289/330/99. 
 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμα-

κελέο, θιπ.) 
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                      ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 
 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. 

 
                    (ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί 
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα 
ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ 
ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απ-
ηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 
 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

 
                    (Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή 
πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) 
ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 
3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 
 

6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 
 
 
 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ: 

«ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ  ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ» 

 

      A. ΝΟΜΟΙ 
 
 Ν.  495/76 
  
 Ν.  1396/83 
  
 Ν.  1430/84   
 
 Ν.  2168/ 93 
 
 Ν.  2696/99   
  
 Ν.  3542/07 
  
 Ν.  3669/08 ( άξζξα 80 
έσο 110) 
 
 Ν.  3850/10  
 
 Ν.  4030/12 

 
 
  
 ΦΔΚ    337/Α/76 
    
 ΦΔΚ    126/Α/83 
  
 ΦΔΚ      49/Α/84 
 
 ΦΔΚ    147/Α/93 
  
 ΦΔΚ      57/Α/99 
  
 ΦΔΚ      50/Α/07 
  
 ΦΔΚ    116/Α/08 
  
 ΦΔΚ      84/Α/10 
 
 ΦΔΚ    249/Α/12 
  

 
    
 
Π. Γ.     395/94 
 
 Π. Γ.     396/94 
  
 Π. Γ.     397/94 
 
 Π. Γ.     105/95 
 
 Π. Γ.     455/95 
  
 Π. Γ.     305/96 
 
 Π. Γ.       89/99 
 
 Π. Γ.     304/00 
 
 Π. Γ.     155/04 
 

 
  
 
ΦΔΚ   220/Α/94 
 
ΦΔΚ   220/Α/94 
 
ΦΔΚ   221/Α/94 
 
 ΦΔΚ    67/Α/95 
 
ΦΔΚ   268/Α/95 
 
ΦΔΚ   212/Α/96 
 
ΦΔΚ     94/Α/99 
 
ΦΔΚ   241/Α/00 
 
ΦΔΚ   121/Α/04 
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Ν. 4412/16 
 

  Β. ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ  
 
 Π. Γ.      413/77 
 
 Π. Γ.        95/78 
  
 Π. Γ.      216/78 
 
 Π. Γ.      778/80  
 
 Π. Γ.    1073/81 
 
 Π. Γ.      225/89 
 
 Π. Γ.        31/90 
 
 Π. Γ.        70/90 
 
 Π. Γ.        85/91 
 
 Π. Γ.      499/91 
 
 
 
 
 

Γ.ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ  
  
ΚΤΑ   αξ. 8881/94 
 
ΤΑ    αξ.νηθ. 31245/93 
  
ΤΑ     3009/2/21-γ/94 
 
ΤΑ  2254/230/Φ.6.9/94 
  
ΤΑ    3131.1/20/95/95 
  
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
 
ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 
 
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 
 
ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 
 
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 
       

 
 ΦΔΚ 147/Α/16 
 

ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ 
 
ΦΔΚ    128/Α/77 
 
 ΦΔΚ     20/Α/78  
 
 ΦΔΚ     47/Α/78  
 
 ΦΔΚ   193/Α/80 
 
 ΦΔΚ   260/A/81 
 
 ΦΔΚ   106/Α/89 
 
 ΦΔΚ     31/Α/90 
 
 ΦΔΚ     31/Α/90 
 
 ΦΔΚ      38/Α/91 
 
 ΦΔΚ    180/Α/91 
 
  
                      
 
 

ΑΠΟΦΑΔΙ 
  
ΦΔΚ      450/Β/94 
 
ΦΔΚ      451/Β/93 
 
ΦΔΚ      301/Β/94 
 
ΦΔΚ        73/Β/94 
 
ΦΔΚ      978/Β/95 
  
ΦΔΚ      677/Β/95 
 
ΦΔΚ    1035/Β/96 
 
 ΦΔΚ     113/Β/97 
 
 ΦΔΚ     987/Β/99 
 
 ΦΔΚ   1186/Β/03 
  

 Π. Γ.     176/05 
 
 Π. Γ.     149/06 
 
 Π. Γ.         2/06 
    
 Π. Γ.     212/06 
   
 Π. Γ.       82/10 
   
 Π. Γ.       57/10 
  
   

    Γ. ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ  
 
ΤΑ    130646/84 
 
ΚΤΑ     3329/89  
  
ΚΤΑ   8243/1113/91 
 
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 
  
ΚΤΑ  16440/Φ.10.4/445/93 
 
 
 
 
 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ 
 
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 
 
 
ΔΓΚΤΚΛΗΟ  6/08  
 
 
ΔΓΚΤΚΛΗΟ  .ΔΠ.Δ 
 
 
 
 
 

ΦΔΚ    227/Α/05 
 
ΦΔΚ   159/Α/06 
 
ΦΔΚ    268/Α/06 
    
ΦΔΚ    212/Α/06 
  
ΦΔΚ    145/Α/10 
  
ΦΔΚ      97/Α/10 
 
   

ΑΠΟΦΑΔΙ 
 
ΦΔΚ     154/Β/84 
 
ΦΔΚ     132/Β/89 
  
ΦΔΚ     138/Β/91 
 
ΦΔΚ     187/Β/93 
  
ΦΔΚ     765/Β/93 
  
 
 
 
 
ΑΡ.ΠΡ.ΓΔΔΠ 
Π/208/12-9-03 
 
ΑΡ.ΠΡ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/
31-3-08 
 
ΑΡ.ΠΡ.10201/12/ΑΓΑ:
Β4Λ1Λ-ΚΦΕ 
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ΚΤΑ  αξ. Γ13ε/4800/03 
 
ΚΤΑ   αξ.6952/11 
  
ΤΑ   3046/304/89 
 
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 
 
ΤΑ  αξ. νηθ. 433/2000 
 
ΤΑ  ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 
 
ΤΑ  ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 
 
 ΤΑ  ΓΠΑΓ/νηθ/889/02 
 
 ΤΑ  ΓMEO/Ο/613/11 
 
 ΤΑ   21017/84/09 
 
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε  7, 
Απφθ.  7568.Φ.700.1/96 

 ΦΔΚ     708/Β/03 
 
 ΦΔΚ     420/Β/11 
 
 ΦΔΚ       59/Γ/89 
 
 ΦΔΚ   1035/Β/00 
 
 ΦΔΚ   1176/Β/00 
 
 ΦΔΚ     686/Β/01  
 
 ΦΔΚ     266/Β/01 
 
 ΦΔΚ       16/Β/03 
 
 ΦΔΚ     905/Β/11 
 
 ΦΔΚ   1287/Β/09 
 
 ΦΔΚ      155/Β/96 

 
 
 
 
 

Άξζξν 17ν  (Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ) 

 
 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππν-
γξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην πιήξεο Οξγαλφγξακκά ηνπ. 

 
 Ο αλάδνρνο εθφζνλ δελ είλαη Γηπισκαηνχρνο Μερ/θνο, ππνρξενχηαη λα πξνζιάβεη 
Γηπισκαηνχρν Μερ/θν εηδηθφηεηνο αλάινγεο κε ηελ θχζε ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ, ν 
νπνίνο ζα παξεπξίζθεηαη ζπλερψο ζην έξγν θαη ζα παξαθνινπζεί απηνπξνζψπσο ηηο 
εξγαζίεο, ηδίσο δε εθείλεο ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, παξηζηάκελνο ν ίδηνο επηηφ-
πνπ θαηά ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
 Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ην εμήο αλψηαηεο, αλψηεξεο 
θαη κέζεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθφ (άξζξν 139 ηνπ Ν. 4412/16). 
 

α. Έλαο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο ΠΔ 

β. Έλαο Πνιηηηθόο Μεραληθόο ΣΔ 

γ.  

      
 Γηα ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμί-
νπ ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ 
νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.1418/84 φπσο δηακνξθψζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Ν.2229/94. 
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Ο Αλάδνρνο κε εληνιή ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, είλαη ππν-

ρξεσκέλνο λα: 

           α.  Μειεηήζεη θαηά ηνλ ηερληθννηθνλνκηθψηεξν ηξφπν νπνηεζδήπνηε ηξν-
πνπνηήζεηο , πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ππνβάιινληαο ζπγρξφ-
λσο θαη πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα  ζε ηέζζεξηο (4) θσηνηππίεο καδί κε ηα πξσηφηπ-
πα δηαθαλή.  

            β.  πληάμεη θαη λα ππνβάιεη έγθαηξα  φια ηα θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζί-
αο θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα πνπ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο , βάζεη ηεο ζηαηηθήο 
κειέηεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, κε  ζπκπιεξψζεηο ζε ιεπηνκεξεηα-
θά ζηνηρεία ηεο.  

           γ.    Διέγμεη ζπλνιηθά ηε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο θαη λα ππνδείμεη ηπρφλ αηέ-
ιεηεο ή ζθάικαηά ηεο, φληαο ζπλππεχζπλνο γηα ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη 
ηελ θαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχ-
ηαη, ρσξίο απαίηεζε γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο (εθηφο εάλ ε δαπάλε ησλ δηθηχσλ, κεηά 
απφ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ππεξβεί ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή), λα πξνβεί έγθαηξα 
ζηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή γηα έγθξηζε ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ (ην αξγφηεξν εληφο 
ηνπ πξψηνπ ηεηάξηνπ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ) γηα ηε ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ κε ηα δίθηπα 
ηνπ ηξδνπ ή ηεο πφιεσο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (απνρέηεπζε α-
θαζάξησλ - νκβξίσλ, χδξεπζε, ειεθηξνδφηεζε θιπ), ρσξίο απνδεκίσζε γηαηί ε ζρεηηθή 
ακνηβή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ φιε εξγνιαβία. Απαξαίηεηε είλαη ε έληαμε ησλ εξγα-
ζηψλ ησλ δηθηχσλ ζην αξρηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.  

Γηα ηα έξγα πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 1.500.000,00€ 
ρσξίο ΦΠΑ, ν Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηε παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν.4412/16 ζηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 
Έξγνπ (ΠΠΔ), ην νπνίν ζα ππνβάιιεη εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο ππν-
γξαθήο ηεο χκβαζεο - ζε δχν αληίηππα - πξνο έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.  
 

Άξζξν 18
ν
  

 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ κέζα  θαη πξνζσπηθφ λα εθηειέζεη ηηο απα-
ξαίηεηεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, ηφζν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ή 
ησλ ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ φζν θαη γηα θάζε άιιε εξγαζία πνπ ζα απαηηεζεί, 
φπσο θεληξψζεηο ζεκειίσλ, πςφκεηξα θηηξίσλ θ.ι.π κε ηελ βνήζεηα νξγάλσλ αθξηβείαο 
(ρσξνβάηεο, ηαρχκεηξν θ.ι.π) ρσξίο απνδεκίσζε γηαηί ε ζρεηηθή ακνηβή ζπκπεξηιακβά-
λεηαη ζηελ φιε εξγνιαβία.  
 Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο, λα θαηαζθεπάζεη ζηαζεξφ ζεκείν εμαξηήζεσο θαη λα α-
πνηππψζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ (θηίξην, αλαρψκαηα, νδνί πξν-
ζπέιαζεο θ.ι.π) θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθά δηαγξάκκαηα ρσξίο απνδεκίσζε γηαηί ε ζρεηηθή 
δαπάλε θαιχπηεηαη απφ ηελ φιε εξγνιαβία. Με βάζε ηελ παξαπάλσ απνηχπσζε ζα 
ζπληαρζνχλ νη επηκεηξήζεηο αθαλψλ εξγαζηψλ (εθζθαθψλ, αλαρσκάησλ, ηάθξσλ, ιηζν-
δνκψλ, ζεκειίσλ θ.ι.π). 
 ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπ παξαπάλσ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη εθεί-
λνπ ηεο κειέηεο πξέπεη απηφ λα ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία πνπ ζπλέηαμε ηελ κειέηε 
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ λέσλ ζηνηρείσλ ηεο.  
 

Άξζξν 19
ν
 (Πξόζζεηεο Απαηηήζεηο) 
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1.  Πεξηβαιινληηθή Αδεηνδφηεζε δελ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 1, παξ. 
2 θαη 3 θαη ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 4014 (ΦΔΚ 209 Α’/21-09-2011). 
 

2.  Ο αλάδνρνο έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε, άλεπ ηδηαίηεξεο ακνηβήο, λα κεξη-
κλά θαη λα εμαζθαιίδεη – ιακβάλεη  φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ λνκνζεζία αζρέησο αλ αλαθέξνληαη ή κε ζηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη λα πξνβαίλεη 
ζε θάζε ελέξγεηα  γηα ηελ απξφζθνπηε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 

Άξζξν 20ν  

 
 Ο αλάδνρνο νθείιεη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ λα παξαδψζεη ην έξγν, φπσο θαη 
ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαζαξφ. 
 

Άξζξν 21ν  

 
 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ εθαξκφδνληαη ζε ηειεησκέλεο εξγαζίεο θαη πεξηέ-
ρνπλ ηα ηπρφλ απαηηνχκελα νδνηπνξηθά ησλ εξγαηνηερληηψλ, ηελ αμία ησλ πιηθψλ (εθηφο 
απηψλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη γηα ηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην Σηκν-
ιφγην), ηελ πξνζθφκηζε πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ επηηφπνπ ησλ έξγσλ, φπσο 
θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ ή πιηθνχ αλαγθαίνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ έζησ θαη 
αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ, αιιά 
πξνθχπηεη ζαλ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο θαη 
ηνπ Ν.4412/16. 
 
 

Άξζξν 22
ν
    

 
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ επηβιέπνληα θαηάζηαζε ηνπ πξνζσ-
πηθνχ πνπ ζα εξγαζηεί ζην εξγνηάμην, λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ 
κε ζρεηηθά ζεκεηψκαηα γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζην εξγνηάμην θαη λα δηαζθαιίζεη ην δηαβαζκη-
ζκέλν πιηθφ (έγγξαθα, ζρέδηα θ.ι.π) απφ ην βαζκφ «ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟ» θαη πάλσ, ζε ζη-
δεξέλην θνξηακφ θαη ζε δσκάηην κε ηθαλέο ζπλζήθεο αζθαιείαο. Σν δσκάηην ζα πξέπεη 
λα θξνπξείηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν βξίζθεηαη έμσ απφ ην ηξδν, λα θπιάγεηαη 
απφ θχιαθα ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

Άξζξν 23
ν
   (Μεηξών Έξγνπ) 

 
Πεξηερφκελν ηνπ Μεηξψνπ Έξγνπ. 
 

 χκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ. 2 Άξζξν 170 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπ-
αζκφ κε ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 
ΓΝγ/νηθ.38108/ΦΝ466/2017 πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 
ΦΔΚ 1956/Β/07-06-2017. 

 

Άξζξν 24
ν
   

 
 1.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, γηαηί θάζε ζρεηη-
θή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζην εξγνιαβηθφ φθεινο, λα πξνβεί ζηελ θαηαζθεπή, ηνπνζέ-
ηεζε, ζπληήξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα θαζαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ επηβαιινκέλσλ 
πξνζηαηεπηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη κέζσλ ζεκάλζεσο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζε-
ζία, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλνχ ή ηνπ πξνζσ-
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πηθνχ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, απφ νπνηνπζδήπνηε θηλδχλνπο πνπ ελδερφκελα δε-
κηνπξγνχληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή. 
 
 2.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλεγείξεη θαη λα δηαηεξεί πάληνηε ηθξηψκαηα θαη 
πεξηθξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαηψλ θαη ηνπ θνηλνχ θαη λα αλαξηά πηλαθίδεο 
θηλδχλνπ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξίζεη ππεχζπλν 
γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θάπνηνλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην φλνκα θαη ηελ ζέζε 
ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα αλαθέξεη ζηνλ επηβιέπνληα ην έξγν. 
 
 3.   Σν απνζεθεπκέλν πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν ηνπνζεηεκέλν 
πνπ λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θπθινθνξία. 
 
 4.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξηνξίζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ κεραλεκάησλ 
ηνπ, ηελ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ηνπ θαη ηηο εξγαζίεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ κέζα ζηα φξηα 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν, ηηο δηαηάμεηο θαη ηηο εληνιέο ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξε-
ζίαο θαη λα κελ θάλεη αδηθαηνιφγεηε ρξήζε ηνπ εξγνηαμίνπ (ζθνξπηζκέλα πιηθά). 
 
 5.   Ο αλάδνρνο δελ πξέπεη λα θξνληίδεη ή λα επηηξέπεη ηε θφξηηζε ηκήκαηνο ηνπ 
έξγνπ ή πθηζηάκελνπ θηίζκαηνο (ζε πεξίπησζε πξνζζήθεο) κε βάξε πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηά ηνπ. 
 
 6.   Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα φζνλ α-
θνξά ζηηο επηγξαθέο, δηαθεκίζεηο, θηλδχλνπο ππξθαγηάο θαη θαπλίζκαηνο. 
 

Άξζξν 25
ν
   

 
 Ο   αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ακνηβέο γηα πα-
ξαρσξεκέλεο άδεηεο ρξεζηκνπνηήζεσο επξεζηηερληψλ, λα ππεξαζπίδνληαη φιεο ηηο αγσ-
γέο ή απαηηήζεηο γηα παξαβίαζε δηθαησκάησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαη λα απνδε-
κηψλεη ηελ Τπεξεζία γηα θάζε δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ηελ αηηία απηή. Δθφζνλ ππνδεη-
ρζεί απφ ηε Τπεξεζία ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο θαηαζθεπήο ή ζπγθεθξηκέλν πξντφλ γηα ηα 
νπνία  πξέπεη  λα  πιεξσζνχλ ηα  αλσηέξσ  δηθαηψκαηα,  ηφηε ηελ  επζχλε  ζα  έρεη ε 
Τπεξεζία. 
 
 ε  πεξίπησζε φκσο θαηά ηελ νπνία ν εξγνιήπηεο έρεη πιεξνθνξίεο φηη ε ρξεζη-
κφηεηα ηεο κεζφδνπ ή ηνπ πξντφληνο θαηνρπξψλεηαη απφ επξεζηηερλία θαη δελ ελεκεξψ-
ζεη ηελ Τπεξεζία, ηφηε ζα έρεη επζχλε γηα ηελ δεκία πνπ ζα πξνθχςεη. 
 

Άξζξν 26
ν
   

 
 1.   ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ θνηλνπξαμία ηζρχεη ην άξζξν 140 ηνπ 
Ν. 4412/16. 
 
 2.   ε πεξίπησζε εθηέιεζεο κηθηνχ νηθνδνκηθνχ έξγνπ κε ρσξηζηέο εξγνιαβίεο 
(νηθνδνκηθά-Ζ/Μ) κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ νη 
αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα ζπληάμνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε ρξνλνδηάγξακ-
κα ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο νηθνδνκηθέο θαη ηηο κεραλν-
ινγηθέο εξγαζίεο. Σν δηάγξακκα ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν αλαδφρνπο θαη ζα 
απνηειεί: 
 
   α.   Σε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. 
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   β.   Σε βάζε γηα ηελ έγθξηζε πηλάθσλ εξγαζηψλ εθφζνλ απαηηνχληαη. 
   γ.   Σνλ πίλαθα δηαζέζεσο ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ζε ηξφπν ψζηε 
λα απνθεχγνληαη δηαθσλίεο θαη πξνζηξηβέο πνπ ζα είραλ ζαλ απνηέιεζκα θαζπζηεξή-
ζεηο θαη θζνξέο ηεο εξγαζίαο ηνπ ελφο ζε βάξνο ηνπ άιινπ. Ο θάζε αλάδνρνο είλαη π-
πεχζπλνο γηα ηελ έγθξηζε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εξ-
γνιαβία ηνπ θαη ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα απνθπγή θζνξψλ ζε ηειεησκέλεο 
εξγαζίεο ηεο άιιεο εξγνιαβίαο. 
Δηδηθφηεξα θάζε αλάδνρνο επζχλεηαη : 
     (1)  Γηα ηπρφλ θαζαηξέζεηο ή δεκηέο ζε εξγαζίεο ηεο άιιεο εξγνιαβίαο 
κε ππνρξέσζε λα ηηο απνθαηαζηήζεη ρσξίο θακηά απνδεκίσζε. 
     (2)  Γηα ηπρφλ παξεκπφδηζε εξγαζηψλ ηεο άιιεο εξγνιαβίαο κε ππν-
ρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζπλέηαμε καδί κε ην δεχηεξν α-
λάδνρν. 
     (3)  Γηα ηελ απνθνκηδή ησλ κπαδψλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ππνιεηκκά-
ησλ ησλ εξγαζηψλ απφ δάπεδα θαη ηνίρνπο. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ησλ αλαδφρσλ θαη εηδηθά πάλσ ζε αληηθείκελα πνπ α-
θνξνχλ θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ή ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, απηή ιχλεηαη 
απφ ην Γληή ηεο ΓΔ πνπ εθηειεί ην έξγν. 
 

Άξζξν 27
ν
   

 
 1.   Γηα ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη θαηαζθεπήο θαη 
απνρξψζεηο φπσο εκθαλείο ηνηρνπνηίεο, πεδνχιηα, πνδηέο, θνξληδψκαηα, γχςηλα, κσζατ-
θά, πφξηεο, παξάζπξα, θάγθεια, επελδχζεηο, επηζηξψζεηο, αξηηθηζηέι, ρξσκαηηζκνί θ.ι.π 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαηαζθεπή δεηγκάησλ. Όζεο εθ ησλ εξγαζηψλ θαιχπην-
ληαη απφ πξφηππα ηνπ ΔΛΟΣ, ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ 
απηψλ. 
 
 2.   Όια ηα πιηθά ζα είλαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα θαηαζθεπαζηψλ, πνπ αζρνινχ-
ληαη θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηνπο θαη ζα έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία ζε αλάινγεο 
θαηαζθεπέο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) ρξφληα. Τιηθά ή κεραλήκαηα ηνπ απηνχ είδνπο ζα 
είλαη ηνπ απηνχ θαηαζθεπαζηή. Όζα εθ ησλ πιηθψλ θαιχπηνληαη απφ πξφηππα ηνπ Δ-
ΛΟΣ, ζα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο απηψλ ησλ πξνηχπσλ. 
 

3.       Γηα φια ηα πιηθά (εθηφο απφ κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο) ν αλάδνρνο ζα πξν-
ζθνκίζεη δείγκαηα δχν γλσζηψλ θαηαζθεπαζηψλ απφ ηα νπνία ζα επηιεγεί ην έλα απφ 
αξκφδηα επηηξνπή, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπε-
ξεζία. 

4.           Γηα ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο, ζα πξνζθνκηζζνχλ πξνο επηινγή πιεξν-
θνξηαθά έληππα – prospectus – δχν ηνπιάρηζηνλ πηζηνπνηεκέλσλ θαηά ISO 9001 θαιήο 
θήκεο επξσπατθψλ ή ακεξηθάληθσλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ νπνίσλ  ζα είλαη απηά πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ Ζ-Μ εξ-
γαζηψλ. Ζ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζα γίλεη  απφ αξκφδηα επηηξνπή, πνπ ζα ζπ-
γθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κε ζπκκεηνρή θαη ησλ Σε-
ρληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. 

5. Σα πξνηεηλφκελα απφ ηνλ αλάδνρν πιηθά θαη κεραλήκαηα ζα είλαη ηεο απηήο 
πεξίπνπ αμίαο κε εθείλε, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
άξζξνπ ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 
 
 6.   Γηα φια ηα κεραλήκαηα θαη ηηο θχξηεο ζπζθεπέο πξηλ απφ ηελ επηινγή ηνπο ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν δχν ηνπιάρηζηνλ ζνβαξέο εγθαηαζηάζεηο (γηα θάζε είδνο 
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κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο) ηεο απηήο πεξίπνπ δπλακηθφηεηαο, ηηο νπνίεο ζα επηζθεθζεί 
γηα κφξθσζε γλψκεο, σο πξνο ηελ επηηπρή εθαξκνγή θαη απφδνζε, ε παξαπάλσ επη-
ηξνπή. 
 
 7.   Μεηά ηελ εθινγή θαη έγθξηζε ησλ δεηγκάησλ ή prospectus απφ ηελ Γηεπζχλνπ-
ζα Τπεξεζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγγειία θαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 
 
 8.   Σα πιηθά ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν κφλν κεηά ηελ 
έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (θαηφπηλ ειέγρνπ φηη είλαη απφ ηα εγθξηζέληα) ε 
νπνία δηθαηνχηαη λα αμηψζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην θάζε πιηθνχ πνπ 
ζα θξίλεηαη αθαηάιιειν ή δελ έρεη εγθξηζεί, ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ρξεζη-
κνπνηεζεί ζην έξγν. 
 
 7.   Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, φπσο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ εδα-
θψλ, γίλεηαη φπσο νξίδεη ην άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

Άξζξν 28
ν
   

 
ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ (εθφζνλ ζ’ απηφ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά) πεξηιακβάλεηαη: 
   
  α.  Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαιηζνγσληψλ θαη περίζθσλ 
ζηηο απφ ζθπξφδεκα θαηαζθεπέο, ε κφξθσζε ζθνηηψλ φπσο θαη ε δηάλνημε νπψλ, θσ-
ιεψλ θαη απιαθηψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα απνθαηαζηήζεη ηα 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα ζηγνχλ (κεξεκέηηα) ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 
 
  β.  Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ 
πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζσζηή επηθάιπςε ζθπξνδέκαηνο ζηνπο ζηδεξνχο νπιηζκνχο 
ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 
 

Άξζξν 29
ν
   

 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ζηελ  εθπφλεζε  Ζ/Μ  κε-

ιέηεο εθαξκνγήο  ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ απαηηνχκελσλ  ζρεδίσλ.   

Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δνθηκέο γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηε-
ζνχλ ή εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο (πρ. αληνρή ζθπξνδέκαηνο, αδξαλψλ θιπ). Οη έξεπλεο 
απηέο ζα γίλνπλ ζε εξγαζηήξην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ή ηνπ ΔΜΠ ή ΑΠΘ ή αθφκε θαη ζε εξγα-
ζηήξηα ηνπ αλαδφρνπ. Οη δαπάλεο γηα ηηο έξεπλεο θαη ηελ ηπρφλ εδαθνηερληθή κειέηε, 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 

Άξζξν 30
ν
   

 
Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ δηαζηάζεσλ, ζηαζκψλ, θιί-

ζεσλ θ.ι.π ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ κειέηε ή νξίδν-
ληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή. Κάζε δαπάλε γηα απνθαηάζηαζε αλαθξίβεηαο ή θαθνηερλίαο 
βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  
 
 

Άξζξν 31
ν
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ρσξίο ακνηβή καξκάξηλε νξζνγσληθή 
πιάθα 0,50Υ0,25 κ., πάρνπο 0,03 κ, ζε ζέζε ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία 
θαη ζηελ νπνία ζα ζθαιηζηεί ν αξηζκφο κεηξψνπ ηνπ θηηξίνπ, ν νπνίνο θαη ζα βαθεί κε 
καχξν αλεμίηειν ρξψκα. Τπφδεηγκα ζα ηνπ επηδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία (αθνξά θηηξηα-
θά έξγα). 
 

Άξζξν 32
ν
   

 
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο (επηβιέπνληεο – βνε-
ζνχο θιπ) φια ηα απαξαίηεηα κέζα πξνζηαζίαο θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπο (κάζθεο. γάληηα, ζηνιέο θιπ). 
 
 
 

Γ.  ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ 
 

Άξζξν 33
ν
   

 
 1.   Οη επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 
ηνπ Ν. 4412/16. Όζνλ αθνξά ζηελ ηειηθή επηκέηξεζε, απηή ζα είλαη εληαία ζε πίλαθα, 
ζηηο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ αζξνηδφκελεο ζε 
εηδηθή ζηήιε. 
 
 2.   Ωο πξνο ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο γηα ηα δηάθνξα είδε εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα 
φζα θαζνξίδνληαη απφ ηα αληίζηνηρα άξζξα Σηκνινγίνπ, ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο (Σ..Τ. 
-Σερληθή Πεξηγξαθή), ηηο εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ (ΑΣΟΔ, ΑΣΔΟ, θ.ι.π) θαη εηδηθφ-
ηεξα γηα ηηο εθζθαθέο ζεκειίσλ θ.ι.π. ε ΠΣΠ Υ1 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.. 
 
 3.   ε πεξίπησζε πνπ δελ νξίδεηαη ζην Σηκνιφγην ηξφπνο επηκέηξεζεο, επηκε-
ηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη νη πξαγκαηηθά εθηειέζηκεο πνζφηεηεο εξγαζηψλ, ρσξίο λα 
ιακβάλνληαη ππφςε νη νπνηεζδήπνηε ζπλήζεηεο ή έζηκα. Δηδηθφηεξα ην βάξνο ηνπ ζηδε-
ξνχ νπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, βάζε θαηαιφγσλ ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο, ησλ δηακέ-
ηξσλ ησλ ξάβδσλ θαη ησλ αλά κέηξσλ κήθνπο ή ηεηξαγσληθφ κέηξν βαξψλ. Σπρφλ δπγί-
ζεηο ζηδεξψλ νπιηζκψλ ζα απνζθνπνχλ ζε πξνζσξηλή πηζηνπνίεζε πιηθψλ ζα αθν-
ξνχλ κφλν ζε πνζφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ππφςε έξγν θαη πξνζθνκίδνληαη 
ζην εξγνηάμην. 
 
 4.   Οη ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε νπνηνλδήπνηε φξνθν θαη ζε νπνηα-
δήπνηε ζέζε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, εθηφο αλ ζην Σηκνιφγην θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 
Δπίζεο νη ηηκέο ησλ θνλδπιίσλ ζθπξνδέκαηνο, ηνχβισλ, θηζζεξνδέκαηνο, μπινηχπσλ, 
ζηδεξνχ νπιηζκνχ, επηρξηζκάησλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ άξζξνπ ηνπ Σηκνινγίνπ, η-
ζρχνπλ γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ νπνηνλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη κνξθήο, έζησ 
θαη αλ δελ ππάξρνπλ ιεπηνκέξεηεο ζηα ζρέδηα θαη ζηελ πεξηγξαθή. Δηδηθφηεξα ηνλίδεηαη 
φηη ε θάζε είδνπο ζπνξαδηθέο κηθξνεξγαζίεο (π.ρ. θξεάηηα, ιηπνζπιιέθηεο, πνδηέο παξα-
ζχξσλ απφ ζθπξφδεκα, ζηεζαία θιηκάθσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδφξεηζξα, θαπλνδφ-
ρνη απφ ηνχβια, επηρξίζκαηα ρσλεπηψλ εξκαξίσλ, δηαθνζκεηηθά ππνζηπιψκαηα απφ 
ζηπιψκαηα ,ηζηκεληνθνλία θξεαηίσλ, ληπηήξσλ, θξαζπεδνξείζξσλ, ππζκέλσλ ρσλεπηψλ 
εξκαξίσλ, επηζηέςεηο πεδνπιηψλ απφ ζθπξφδεκα θ.ι.π), εθφζνλ δελ απνηηκψληαη κε α-
λαιπηηθή επηκέηξεζε θαη κε ηα θνλδχιηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
μπινηχπσλ, ηζηκεληνθνλίαο θ.ι.π , ζα απνηηκψληαη – ρσξίο θακία απνιχησο πξνζαχμε-
ζε – κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ζθπξνδέκαηνο, μπινηχπσλ, ηζηκεληνθνλίαο θ.ι.π , έζησ θαη 
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αλ νη παξαπάλσ θαηαζθεπέο δελ πεξηιακβάλνληαη ή αλαθέξνληαη ζηε κειέηε, αιιά ζα 
απαηηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ. Γηα ηηο πην πάλσ εξγαζίεο α-
παγνξεχεηαη ε ζχληαμε εηδηθψλ θνλδπιίσλ ή ε απνηίκεζή ηνπο κε άιιν ηξφπν. 
 
 
 

Γ.  ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

Άξζξν 34
ν
   

 
 Σα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα είλαη θαηά 
πξνηίκεζε εγρψξηα ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

Άξζξν 35
ν
   

 
 Δθφζνλ ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ζπκπιήξσζε Σηκνινγίνπ, ηα έληππα 
πξνζθνξάο (Σηκνιφγην θαη Πξνυπνινγηζκφο) ζα ρνξεγνχληαη δηπιά απφ ηελ Τπεξεζία, 
ζα είλαη αξηζκεκέλα, ζα κνλνγξάθνληαη δίπια ζηνλ αξηζκφ απφ ηνλ Γληε ηεο ΓΔ θαη ζα 
ρξεψλνληαη ζηνπο κεηνδφηεο. Ζ θαηάζηαζε κε ηνπο εξγνιήπηεο πνπ ζα έρνπλ ρξεσζεί ηηο 
πξνζθνξέο, ζα παξαδίλεηαη ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο γλεζηφηεηαο ησλ πξνζθνξψλ. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα παξαδνζνχλ απφ ηνπο κεηνδφ-
ηεο ζα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο. 
 

Άξζξν 36
ν
   

 
 Ζ εθαξκνζηέα λνκνζεζία θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 7 ηεο Γηαθήξπμεο δειαδή, γηα ηελ 
δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ζα ηζρχνπλ 
νη παξαθάησ δηαηάμεηο: 
 
         α.   Ο Ν.4412/16 (ΦΔΚ 147Α/8-8-2016) (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
θαη Τπεξεζηψλ-Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαηαζθεπήο δε-
κφζησλ έξγσλ) 
 β.    Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ Α΄ 25/86)  
 γ.  Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφ-
ζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε Ννκνζεζία), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη 
γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ 
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 
ξεηά παξαπάλσ 
 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ επίζεο νη δηαηάμεηο: 
 

 Ηζρχνληεο Καλνληζκνί θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

 Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο γηα ηε Μειέηε θαη Καηαζθεπή Έξγσλ απφ Οπιηζκέλν 
θπξφδεκα (ΔΚΩ 2000) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Γ17α/116/ΦΝ, 429/18-10-
2000 απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. θαη ν Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο-ΔΑΚ 
2000, φπσο δηνξζψζεθαλ ην 2003 – (ΦΔΚ 1306 Β/12-9-03 θαη 781 Β/18-6-03 α-
ληίζηνηρα). 

 Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ Οπιηζκνχ θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ 381/Β/24-3-
2000), θαζψο θαη νη απνθάζεηο θαη εγθξίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε εηδηθέο θαηα-
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ζθεπέο, ζε εγθξίζεηο ζηδεξνχ νπιηζκνχ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε εγθξίζεηο ζπζηε-
κάησλ πξνέληαζεο θ.ιπ. 

 Ο Ηζρχσλ Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο Γ.Ο.Κ. 

 Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΦΔΚ 315/Β/17-4-97) φπσο ηζρχεη ζή-
κεξα. 

 Ο Καλνληζκφο Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

 Οη Καλνληζκνί Γηάζεζεο Λπκάησλ, Αθαζάξησλ θαη Όκβξησλ 

 Οη Καλνληζκνί Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

 Οη Καλνληζκνί Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

 Οη Δπξσθψδηθεο ζε ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ θαλνλη-
ζκνχο θαη απνθάζεηο. 

 Σα λέα αλαιπηηθά Σηκνιφγηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ (Ζ/Μ θ.ιπ.) θαζψο 
θαη ηα αληίζηνηρα Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα. (ΦΔΚ 363 Β/19-2-13) 

 Ο Ηζρχσλ  Κηεξηνδνκηθφο Καλνληζκφο.  

  Οη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδη-
αγξαθέο, θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δεκν-
ζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

 Οη Δ.Σ.Δ.Π (ΦΔΚ 2226 Β/30-7-12) 

 Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ 
           πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα. 

 Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ππνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιεί-
αο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα. 

 
 

 Αζήλα, Αύγνπζηνο 2018 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: [ΑΔΤ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ: [ 6 ] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Μεγάλου Αλεξάνδρου 2-4/ΑΘΗΝΑ-ΓΟΤΔΙ/15773] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: [ Μθχ/γοσ Μθχανικόσ Σολιόπουλοσ Γεϊργιοσ τθσ 731 ΔΕ+                                     

- Σθλζφωνο: *210 7496245, 210 7496136] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: 731-dse@army.gr                   

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.army.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV):  

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΧΤΟ 1250 KVA  
ΣΟ 401 ΓΝΑ [45317000-2] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *                                      ] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ζργα+ 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθ3; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»4 ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογο5: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσ6; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ8 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτθ12· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ13· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ14· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων15. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπου16 το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+17 

Εάν ναι, αναφζρετε18: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+19 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
20; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν21: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ22, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 24 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου25; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............] 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ26 

: 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισ27  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων29, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ30; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια31 κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/200532: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισ33
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

 

 



 

16 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ 34: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ35: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: [……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσ36 που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και y37 -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ38, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ39, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ40: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ41, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

[……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 



 

19 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχων42 όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ43 το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Όχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικά44, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι45 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+46 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται47, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάν48. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ, προκειμζνου να 

αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να 

προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου 

Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: 

(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και 

θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
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12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

22 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
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λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

30 Πρβλ άρκρο 48. 

31  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

34  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

35  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

38 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

39 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

40 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

41 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 
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42 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

43 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

47 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  



Ημ/νια Δημιουργίας: 20/08/2018 14:30:12 

Σελίδα: 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 75966

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1250 
KVA 
ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 2017ΣΕ3700
002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

269.884,70 (€, με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Άρθρο 95, παρ. 2β)



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 75966

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1250 
KVA 
ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος 2017ΣΕ3700
002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

269.884,70 (€, με ΦΠΑ):

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
 (€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Άρθρο 95, παρ. 2β) 

Ο Προσφέρων

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/731 ΔΝΣΗ
ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών
εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του
έργου με τα ακόλουθα ποσά.

 
6AB554D3A790A54E26EBD1AAD8E1BDFB 



Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Αρχικός Προϋπολογισμός Προσφορά

Α/Α Δαπάνη
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)
Τιμή

Μονάδας (€)
Δαπάνη (€)

Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 
τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, 

τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων Ισχύος 
1250 KVA, όπως περιγράφεται στην 

Τεχνική Περιγραφή.

Έργο 1 154.869,80 154.869,80  

Σύνδεση ΗΖ με πίνακα μεταγωγής με 
καλωδιώσεις τύπου NYY 1χ240mm2, 
ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση 24 

συνολικά καλωδίων 1χ240mm2 (6 για 
την κάθε φάση), όπως περιγράφεται 

στην Τεχνική Περιγραφή

Έργο 10 552,00 5.520,00  

Σύνολο  Κόστους Εργασιών 
Κατά τη μελέτη:

160.389,80 Κατά την προσφορά:  

Ημ/νια  20/08/2018

Ο Προσφέρων
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Αρχικός Προϋπολογισμός Προσφορά

Α/Α Δαπάνη
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)
Τιμή

Μονάδας (€)
Δαπάνη (€)

Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 
τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, 

τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων Ισχύος 
1250 KVA, όπως περιγράφεται στην 

Τεχνική Περιγραφή.

Έργο 1 154.869,80 154.869,80  

Σύνδεση ΗΖ με πίνακα μεταγωγής με 
καλωδιώσεις τύπου NYY 1χ240mm2, 
ήτοι προμήθεια και εγκατάσταση 24 

συνολικά καλωδίων 1χ240mm2 (6 για 
την κάθε φάση), όπως περιγράφεται 

στην Τεχνική Περιγραφή

Έργο 10 552,00 5.520,00  

Σύνολο  Κόστους Εργασιών 
Κατά τη μελέτη:

160.389,80 Κατά την προσφορά:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 28.870,16 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 189.259,96 Κατά την προσφορά: 0,00

Μέση 'Εκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 28.388,99 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 217.648,95 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων

6AB554D3A790A54E26EBD1AAD8E1BDFB
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